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PREÂMBULO

O Centro Hospitalar de Entre Douro e Vouga, instituição criada para unir num propósito comum

os anteriormente autónomos Hospital de S. Sebastião, Hospital de S. João da Madeira e Hospital

de S' Miguel, sempre se caracterizou por ser uma instituição dinâmica e modelar de entre todas

as que integram o Serviço Nacional de Saúde.

Sendo este um sector em permanente evolução e mudança, fruto da evolução técnico-

científica, é importante que as entidades prestadoras de cuidados acompanhem essa tendência,

ajustando o seu modelo organizacional às exigências que a cada momento se colocam.

Conscientes dessa necessidade, e cumprindo o estipulado no Artigo 38e do Decreto-Lei

I8/20L7, procedemos a uma profunda revisão do Regulamento lnterno deste Centro Hospitalar,

num processo dinâmico e aberto que contou com uma ampla colaboração e participação da

comunidade hospitalar e recebeu os contributos de estruturas sindicais representativas dos

nossos trabalhadores.

Foi intenção deste trabalho criar condições para o robustecimento e valorização da importância

das estruturas intermédias de gestão e o reforço do papel da contratualização interna. Criámos

novos serviços, quer na área de prestação de cuidados clínicos, quer nas áreas de apoio e

suporte, reconhecendo que todos têm um papel fundamental na missão do Centro Hospitalar

de Entre o Douro eVouga e reafirmamos a abertura à sociedadecivil eo nosso

comprometimento para com a comunidade.

É, nesse sentido, um privilégio e uma enorme responsabilidade apresentar o novo Regulamento

lnterno do Centro Hospitalar de Entre o Douro e Vouga.

Um privilégio porque nesta missão, estamos a elevar a fasquia com uma séria remodelação da

estrutura orgânica do Centro Hospitalar, impulsionando um modelo de gestão que se pretende
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mais eficiente e mais participado, o que se espera conduza a um melhor aproveitamento de

todo o potencial humano das nossas equipas.

Uma enorme responsabilidade porque, embora seja um desafio de todos, coloca-se com

especial acuidade ao Conselho de Administração a obrigação de não só acompanhar estas

mudanças e progressões, mas essencialmente ser a força motriz e o catalisador desta evolução

do Centro Hospitalar.

Pretendemos plasmar neste documento nuclear da nossa instituição essa evolução: uma gestão

integrada, mais descentralizada, mais participada e, dessa forma, mais responsável,

transparente e escrutinável, impulsionando e revigorando o Centro Hospitalar de Entre o Douro

e Vouga para a contínua busca pela excelência clínica aliada a uma investigação de referência,

sem perder de vista a necessária eficiência, sustentabilidade e sentido de humanidade.

Sonta Maria da Feira,09 de dezembro de 2020

O Conselho de Administração
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CENTRO HOSPITATAR DE ENTRE O DOURO E VOUGA, E.P.E.

REGULAMENTO ¡NTERNO

CAPíTULO I

Disposições Gerais

Artigo 1.e

Objeto

L. O presente Regulamento define a natureza, a missão, os valores e princípios que orientam a

atividade do Centro Hospitalar de Entre Douro e Vouga, EPE (CHEDV) e estabelece a sua

estrutura orgânica e funcional, o seu modo de funcionamento e as competências das

respetivas direções.

2. As disposições do presente Regulamento deverão ser interpretadas de modo a garantir o

cumprimento dos requisitos constantes da legislação aplicável ao Serviço Nacional de

Saúde.

Artigo 2.e

Natureza jurídica e sede

L. O Centro Hospitalar de Entre o Douro e Vouga, E.P.E., adiante e abreviadamente designado

por CHEDV, é uma pessoa coletiva de direito público de natureza empresarial dotada de

autonomia administrativa, financeira e patrimonial, nos termos do regime jurídico do setor

empresarial do Estado e das empresas públicas, tendo sido criado nos termos do Decreto-

Lei n.s 2712OO9, de 27 de Janeiro.

2. O CHEDV é constituído pelas seguintes unidades hospitalares:

a) Hospital de São Sebastiäo (Santa Maria da Feira);

b) Hospital de São Miguel (Oliveira de Azeméis);

c) Hospital de São João da Madeira.

3. O CHEDV está inscrito na Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira, com

o número de identificação de pessoa coletiva 508 878 462 e tem sede social na Rua Dr.

Cândido de Pinho, na cidade de Santa Maria da Feira.
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Artigo 3.e

Missão e v¡são

O CHEDV tem como missão a prestação de cuidados de saúde diferenciados/especializados

aos doentes de uma área que integra um conjunto de sete concelhos, sem prejuízo do

direito de livre preferência dos doentes originários de outras áreas geográficas, em tempo

adequado, humanizado, com eficiência, qualidade e equidade, em articulação com a rede

de hospitais que integram o Serviço Nacional de Saúde, com a rede de cuidados de saúde

primários e com a rede nacional de cuidados continuados integrados, fazendo ainda parte

da Missão do CHEDVa participação no ensino e na formação pré e pós-graduada de pessoal

técnico de saúde e o desenvolvimento de linhas de investigação clínica.

A visão do CHEDV é ser um exemplo na prestação de cuidados de saúde a nível nacional, na

capacídade de investigação e inovação, reproduzindo um impacto positivo na comunidade,

garantindo a eficiência e a sustentabilidade económica, financeira e ambiental, a médio e

longo prazo e permitindo que a população servida pelo CHEDV obtenha elevados cuidados

de saúde, assegurando o melhor nível de satisfação dos utentes e a reputação da

instituiçäo, contribuindo também para a sustentabilidade geral do Serviço Nacional de

Saúde.

Artigo +.e

Valores e Princípios

1. No desenvolvímento da sua atividade, o CHEDV e os seus colaboradores regem-se pelos

seguintes valores:

a) Respeito pelo indivíduo - Procurando responder às necessidades dos doentes e dos

colaboradores, com respeito pela privacidade e encorajando a sua participação no

processo de decisão;

b) Qualidade - Procurando a excelência na prestaçäo de cuidados, utilizando modernas

tecnologias, num ambiente seguro, atrativo e amigável;

c) Performance - Utilizando de modo eficiente os recursos disponíveis;

d) lnovação - lncentivando a exploração de novas ideias e o desenvolvimento de novas

atividades;

e) Ética - Advogando os mais elevados princípios de conduta em todas as ações e

decisões, como base para a confiança pública.

2
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2' A gestão do CHEDV e os seus profissionais no exercício da sua atividade, observam os

seguintes princípios orientadores de atuação:

a) Comprometímento com a missäo e estratégia do CHEDV;

b) Reconhecimento da dignídade humana e da singularidade de cada pessoa;

c) A responsabilidade, diligência e eficiência;

d) A responsabilidade social e valorização de boas práticas ambientais;

e) Atividade orientada para a excelência técnica e do cuidar, assegurando os melhores

níveis de resultados e de serviço prestado às pessoas;

f) Cultura interna de multidisciplinaridade, de bom relacionamento e cooperação no

trabalho;

g) A legalidade e transparência de atuação;

h) Defesa do interesse público;

3. Em conformidade com as disposições previstas no Decreto-Lei n.e r33/2o!3, de 3 de

outubro, aplicáveis ao Setor Empresarial do Estado e para cumprimento dos princípios

orientadores estabelecidos no quadro de referência do Código de Conduta Ética dos

serviços e organismos do Ministério da Saúde, aprovado pelo Despacho n.e 9456-C/2O1,4, do

Gabinete do Ministro da Saúde, o CHEDV adota um Código de Conduta lnstitucional e uma

Carta de Humanização, os quais consagram o conjunto de princípios de natureza étíca e os

valores que norteiam a atuação dos seus colaboradores e estabelece as responsabilidades e

os compromissos que regem o relacionamento com os utentes e demais partes

interessadas.

Artigo 5.e

Atribuições e Área de Influência

O CHEDV tem como atribuição principal a prestação de cuidados de saúde, de acordo com o

seu grau de diferenciação e o seu posicionamento na rede de cuidados do Serviço Nacional

de Saúde, podendo também, no seu objeto, desenvolver atividades de formação e

investigação.

O CHEDV pode acessoriamente explorar serviços e efetuar operações civis e comerciais

relacionadas, direta ou indiretamente, no todo ou em parte, com o seu objeto social ou que

sejam suscetíveis de facilitar ou favorecer a sua realização, bem como participar em

agrupamentos complementares de empresas e outras formas de associação.

4

7

2

7



=::?iiiiBllie voue¿, E PE
Regulamento lnterno

3. A área de influência do centro hospitalar abrange os concelhos de Santa Maria da Feira,

Arouca, São João da Madeira, Oliveira de Azeméis, Vale de Cambra e Castelo de Paiva (União

de Freguesias de Paraíso, Pedorido e Raiva), podendo a área de influência ser alargada a

outros concelhos para algumas especialidades, nos termos dos contratos-programa

celebrados com o Ministério da Saúde.

4. O CHEDV tem também responsabilidade no âmbito da promoção da saúde, na prevenção da

doença e na literacia em saúde.

Artigo 6.e

Formas de Gestão

1. O CHEDV, pela sua natureza jurídica, está dotado de gestão empresarial e ajustará

cont¡nuamente, de forma flexível e inovadora, o seu modelo de organização e

funcionamento, à qualidade na prestação de cuidados de saúde aos cidadãos.

2. O CHEDV assegura a prestação de cuidados de saúde e as demais atividades

complementares através de meios próprios ou de terceiras entidades, estabelecendo, para o

efeito e no quadro legal em vigor, os contratos que melhor correspondam à concretização do

seu objeto socíal.

3. O planeamento da ativídade do CHEDV será concretizado num processo de contratualízação

interna, entre os responsáveis das unidades orgânicas previstas neste Regulamento lnterno e

o Conselho de Administração, tendo por base os objetivos gerais do Centro Hospitalar,

consubstanciados em metas de desempenho assistencial e de eficiência económico-

financeira da instituição.

Artigo 7.e

legislação Aplicável

1. O CHEDV rege-se pelo presente regulamento interno e pela seguinte legislação:

a) Regime jurídico aplicável ao sector público empresarial, nomeadamente o Decreto-Lei

1,3312013 de 03 de outubro com as alterações constantes da legislação posterior;

b) Regime jurídico aplicável às unidades de saúde do Serviço Nacional de Saúde com a

natureza de Entidades Públicas Empresariais, nomeadamente o Decreto-Lei L8/2017

de 10 de fevereiro, com as alterações constantes da legislação posterior;

c) Os Estatutos dos Centros Hospitalares E.P.E.

d ) O Decreto-lei 27 /2009 de 27 de janeiro q ue cria o Centro Hospita la r de Entre o Douro

e Vouga, E.P.E.
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e) Normas em vigor no âmb¡to do Serviço Nacional de Saúde;

f) Normas aplicáveís aos centros de responsabilidade integrados;

g) Normas aplicáveis aos centros de referência;

h) Todas as normas em vigor referentes à administração pública e aos trabalhadores nos

termos legais aplicáveis.

CAPíTULO ¡I

Orgânica do Centro Hospitalar

Secção I

órgãos Sociais

Artigo 8.e

Classificação dos órgãos

Em conformidade com o estipulado nos Estatutos, os órgãos do CHEDV são os seguintes

a) Conselho de Administração;

b) Conselho Fiscal e Revisor Oficial de Contas;

c) ConselhoConsultivo.

Subsecção I

Conselho de Administração

Artigo 9.e

Composição, Mandato, Vinculação e Competências do Conselho de Administração

i.. A composição, o mandato e as competências do Conselho de Administração do CHEDV e

seus membros, são regulados pelos estatutos dos Centros Hospitalares EPE.

2. Para além das competências próprias previstas nos Estatutos dos Centros Hospitalares EPE, o

Conselho de Administração tem as competências que lhe são delegadas ou subdelegadas por

Despacho Superior.

3. O Conselho de Administração e os seus membros podem delegar ou subdelegar as suas

competências nos termos e com os limites constantes nos Estatutos dos Centros

Hospitalares EPE.

4. O CHEDV obriga-se pela assinatura, com indicação da qualidade, de dois membros do

Conselho de Administração.

6
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Artigo 10.e

Funcionamento do Conselho de Administração

1. O Conselho de Administração reúne, ordinariamente, uma vez por semana e, a¡nda, sempre

que convocado pelo Presidente ou por solicitação de dois dos seus membros ou Conselho

Fisca l;

2. Para que as reuniões se possam realizar, é imprescindível a presença da maioria dos

membros do Conselho de Administração.

3. As deliberações do Conselho de Administraçäo são tomadas por maioria simples dos votos

dos membros presentes, tendo o Presidente voto de qualidade em caso de empate, não

havendo lugar a abstenções e devendo os votos de vencido ficar registados em ata.

4. Das reuniões do Conselho de Administração são lavradas atas, a aprovar na reunião

seguinte.

Artigo 11.e

Presidente do Conselho de Administração

1. Compete ao Presidente do Conselho de Administração a coordenação das atividades do

órgão e a direção das reuniões, bem como o exercício das restantes competências definidas

nos estatutos dos Centros Hospitalares EPE, bem como as que lhe sejam delegadas ou

subdelegadas pelo Conselho de Administração.

2. Nas situações de ausência e/ou impedimento, o Presidente do Conselho de Administração é

substituído pelo Vogal por si expressamente designado para o efeito.

Artigo 12.e

Vogais Executivos

As competências dos Vogais Executivos são as delegadas ou subdelegadas pelo Conselho de

Administração, podendo ser atribuída a responsabilidade de pelouros próprios.

Artigo 13.e

Diretor Clínico

1-. As competências do Diretor Clínico são as definidas nos Estatutos dos Centros Hospitalares

EPE, bem como as que lhe forem delegadas ou subdelegadas pelo Conselho de

Administração e as que decorrem da legislação específica em vigor.

10
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2. O Diretor Clínico pode, a título excecional e no âmbito do centro hospítalar cujo órgão

máximo integra, exercer atividade médica, de natureza assistencial, de forma remunerada,

mediante autorização, por despacho dos membros do Governo responsáveis pelas áreas das

finanças e da saúde.

3. No exercício das suas funções o Diretor Clínico é coadjuvado por um a três adjuntos, a

nomear pelo Conselho de Administração sob sua proposta, sendo as funções destes

membros definidas no despacho de nomeação.

4' Os adjuntos do Diretor Clínico podem acumular estas funções com o cargo de diretor de

serviço.

5. A cessação de funçöes de Diretor Clínico determina a cessação de funções dos seus adjuntos,

sem prejuízo da manutenção de funções de gestão até à nomeação dos seus sucessores.

Artigo 14.e

Enfermeiro-Diretor

L' As competências do Enfermeiro-Diretor são as definidas nos Estatutos dos Centros

Hospitalares EPE, bem como as que lhe forem delegadas ou subdelegadas pelo Conselho de

Administração.

2. No exercício das suas funções o Enfermeiro-Diretor é coadjuvado por um máximo de três

adjuntos, a nomear pelo Conselho de Administração sob sua proposta, sendo as funções

destes membros definidas no despacho de nomeação.

3. A cessação de funções do Enfermeiro-Diretor determina a cessaçäo de funções dos seus

adjuntos, sem prejuízo da manutenção de funções de gestão até à nomeação dos seus

substitutos.

Subsecção ll

Conselho Fiscal

Artigo 15.e

Conselho Fiscale Revisor Oficial de Contas

A composição, nomeação, remuneração, competências, poderes e deveres do Conselho Fiscale

do Revisor Oficial de Contas, são os que constam dos Estatutos dos Centros Hospitalares EpE.

Subsecção lll

Conselho Consultivo

1l
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Artigo 16'e

Conselho Consultivo

1. A composição, competências e funcionamento do Conselho Consultivo são as constantes

dos estatutos dos Centros Hospitalares EPE.

Secção ll

Auditoria lnterna

Artigo 17.e

Serviço de Auditoria lnterna

1'. Ao Serviço de Auditoria lnterna compete a avaliação dos processos de controlo interno e de

gestão de ríscos, nos domínios contabilístico, financeiro, operacional, informática e de

recursos humanos, contribuindo para o seu aperfeiçoamento contínuo.

2. Ao Serviço de Auditoria lnterna compete em especial:

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

revistas para melhoria de funcionamento dos serviços;

b) Receber as comunicações de irregularidades sobre a organização e funcionamento do

centro hospitalar, 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;

e) Elaborar o plano de gestâo de riscos de corrupçâo e infrações conexas e os respetivos

relatórios anuais de execução.

3. As competências, duração do mandato e composiçâo do Serviço de Auditoria lnterna

constam dos estatutos dos Centros Hospitalares EpE.

4. O Serviço de Auditoria lnterna depende, em termos orgânicos, do Presidente do Conselho

de Administração.

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

o serviço de auditoria interna tem acesso livre a registos, documentação, computadores,

instalações e pessoal do CHEDV, com exceção dos registos clínicos individuais dos utentes.

6. A direção do serviço de auditoria interna compete a um auditor interno, que exerce as

respetivas funções pelo período de três anos, renovável por iguais períodos, até ao limite

I2
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máximo de três renovações consecutivas ou interpoladas e que é apoiado tecnicamente nas

suas funçöes por um máximo de três técnicos auditores.

7. O auditor interno é recrutado pelo Conselho de Administração, de entre individualidades

que reúnam os seguintes requisitos:

a) Qualificação técnica, competências e experiência em auditoria;

b) lnscrição no organismo nacional que regule a atividade de auditoria interna.

L Os técnicos que integrem o serviço de auditoria interna devem possuir curso superior

adequado ao exercício das suas funções.

9. Não pode ser recrutado como auditor interno ou técnico do serviço de auditoria interna

quem tenha exercido funções de administração no CHEDV nos últimos três anos, ou em

relação ao qual se verifiquem outras incompatibilidades e impedimentos previstos na lei.

10. O auditor interno exerce as respetivas funções a tempo inteiro, de acordo com as normas

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

11. A não renovação ou cessação antecipada de funções do auditor interno ocorre por

deliberação fundamentada do conselho de administração, precedida de comunicação ao

membro do Governo responsável pela área da saúde, ou a quem, para o efeito, detenha

poderes delegados.

Artigo 18.e

Sistema de Controlo ¡nterno e de Comunicação de lrregularidades

1'. O CHEDV detém um sistema de controlo interno e de comunicação de irregularidades,

aprovado pelo Conselho de Administração sob proposta do Serviço de Auditoria interna,

competindo ao Conselho de Administração assegurar a sua implementaçäo e manutenção e

ao auditor interno a responsabilidade pela sua avaliaçâo.

2. O s¡stema de controlo interno compreende o conjunto de estratégias, políticas, processos,

regras e procedimentos estabelecidos no CHEDV com vista a garantir:

a) Um desempenho eficiente da atividade que assegure a utilização eficaz dos ativos e

recursos, a cont¡nu¡dade, segurança e qualidade da prestação de cuidados de saúde,

através de uma adequada gestão e controlo dos riscos da atividade, da prudente e

correta avaliação dos ativos e responsabilidades, bem como da definição de mecanismos

de prevenção e de proteção do serviço público contra atuações danosas;

b) A existência de informação financeira e de gestão que suporte a tomada de decisão e os

processos de controlo, tanto no nível interno como no externo;
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c) O respeito pelas disposições legais e regulamentares aplicáveis, bem como pelas normas

profissionais e deontológicas aplicáveis, pelas regras internas e estatutárias, regras de

conduta e de relacionamento, orientações tutelares e recomendações aplicáveis de

entidades externas como o Tribunal de Contas.

3. As responsabilidades e atribuiçöes cometidas ao Serviço de Auditoria lnterna no âmbito do

Sistema de Controlo lnterno e de comunicação de irregularidades são as constantes dos

estatutos dos Centros Hospitalares EPE.

Secção lll

Comissões de Apoio Técnico

Artigo 19e

Comissões de Apoio Técnico

l-. As comissões de apoio técnico são órgãos de carácter consultivo que têm por função

colaborar com o Conselho de Administração, por sua iniciativa ou a pedido daquele, nas

matérias da sua competência.

2. São Comissões de Apoio Técnico do CHEDV:

a) Comissão de ética para a saúde;

b) Comissão de farmácia e terapêutica;

c) Comissão de controlo de infeção hospitalar/Grupo de coordenação local do programa de

prevenção de controlo de infeções e de resistência antimicrobiana;

d) Comissão de qualidade e segurança;

e) Comissão de gestão do risco;

f) Comissão de coordenação oncológica;

g) Comissão técnica de certifícação da interrupção da gravidez;

h) Comissão hospitalar de transfusão;

i) Comissão executiva permanente da direção de enfermagem;

j) Comissão de emergência intra-hospitalar e de sala de emergência;

k) Comissão de prevenção e tratamento de feridas;

l) Comissão médica.

3. O Conselho de Administração pode, por sua iniciativa ou mediante proposta de outros

órgãos, críar comissões de apoio técnico, permanentes ou temporárias, para assuntos

considerados de especial relevância.
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4' Compete ao Conselho de Administração, a nomeação do Presidente e dos membros das

comissões de apoio técnico.

5. Os membros das comissões de apoio técnico são nomeados pelo período de três anos, com

exceção da Comissão de Ética para a Saúde, cujo mandato é de quatro anos, nos termos

legais em vigor.

6' As comissões de apoio técnico devem elaborar e submeter ao Conselho de Administração,

até 15 de setembro de cada ano, o programa anual de atividades para o ano seguinte e até

28 de fevereiro, o relatório de atividades do ano transato.

Artigo 20e

Comissão de Ét¡ca para a Saúde

L. A Comissão de Ética para a Saúde (CES) é um órgão consultivo, multidisciplinar e

independente, cuja atívidade se rege pelo respetivo Regulamento, homologado pelo

conselho de Administração, e de acordo com o previsto na legislação em vigor.

2. A CES tem como finalidade refletir sobre os aspetos éticos que impendem sobre a atividade

hospitalar, assistencial, docente e de investigação.

3. Compete à CES apreciar e emitir pareceres sobre todos os aspetos éticos da prática clínica

desenvolvida pelo CHEDV, pronunciar-se sobre protocolos de investigação científica,

promover a divulgação dos princípios gerais da bioética pelos meios julgados adequados,

designadamente através de estudos, pareceres e outros documentos ou iniciativas.

Artigo 21e

Comissão de Farmácia e Terapêutica

1. A Comissão de Farmácia e Terapêutica (CFT) tem por missão propor as orientações

terapêuticas e a utilizaçäo mais eficiente dos medicamentos no CHEDV, no âmbito da política

do medicamento, apoiadas em bases sólidas de farmacologia clínica e evidência da economia

da saúde sobre custo-efetividade, monitorizando a prescriçäo dos medicamentos, a sua

utilização e garantindo a todos os utentes a equidade no acesso à terapêutica.

2. A CFT é criada por deliberação do Conselho de Administraçäo, sendo constituída por um

número de seis a dez membros, em paridade entre médicos e farmacêuticos, tendo em

consideração o volume de utilização e prescrição de medicamentos.

3. Os membros da CFT são nomeados por três anos pelo Conselho de Administração e

apresentam no início de funções declaração de conflitos de interesses nos termos previstos

na legislação em vigor.
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4. A CFT é presídida pelo Diretor Clínico do CHEDV ou por um médico especialista do mapa da

instituição nomeado pelo Diretor Clínico para esse efeito, sendo os restantes médicos

indigitados pelo D¡retor Clínico e os farmacêuticos pelo Diretor dos Serviços Farmacêuticos,

de entre os médicos e farmacêuticos vinculados à instituição.

5. Compete à CFT, nomeadamente:

a) Atuar como órgão de ligação entre os serviços de ação médica e os serviços

farmacêuticos;

b) Pronunciar-se sobre a adequação da terapêutica prescrita aos doentes, quando solicitado

pelo seu presidente e sem quebra das normas deontológicas;

c) Selecionar, designadamente entre as alternativas terapêuticas previstas no Formulário

Nacional de Medicamentos (FNM) a lista de medicamentos que serão disponibilizados

pelo CHEDV, e implementar e monitorizar o cumprimento, no âmbito do Serviço Nacional

de Saúde (SNS), dos critérios de utilização de medicamentos emitidos pela Comissão

Nacional de Farmácia e Terapêutica (CNFT) e dos protocolos de utilização no CHEDV, de

acordo com os critérios e condições de utilização dos medicamentos aí previstos;

d) Monitorizar os dados resultantes da utilização de medicamentos e outras tecnologias de

saúde no contexto do SNS, nomeadamente através dos registos que tenham sido

considerados necessários no âmbito de decisões de financiamento das tecnologias de

saúde;

e) Representar o CHEDV na articulação com a CNFT e colaborar com a mesma

disponibilizando a informação e os pareceres acerca da utilização dos medicamentos no

CHEDV, sempre que para isso for solicitada;

f) Analisar com cada serviço hospitalar os custos da terapêutica que lhe são imputados,

auditando periodicamente e identificando desvíos na utilização dos medicamentos;

g) Diligenciar a promoção de estratégias efetivas na utilização racional do medicamento no

CHEDV;

h) Colaborar com o Sistema Nacional de Farmacovigilância, nos termos da legislação em

vigor.

6. A CFT elabora um plano anual de atividades onde devem estar calendarizadas as ações de

auditoria, monitorização, formação e discussão com os serviços e com os prescritores

decorrentes das competências da CFT.

7. No fim de cada ano civil a CFT produz um relatório no qual constará a listagem de todos os

pareceres e ativídades desenvolvidas.
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Artigo 22e

Comissão de Controlo de lnfeção Hospitalar/Grupo de Coordenação Localdo Programa de

Prevenção de Controlo de lnfeções e de Resistência Antimicrobiana

l-. A Comissão de Controlo da lnfeção Hospitalar/Grupo de Coordenação Local do Programa de

Prevenção e Controlo de lnfeções e de Resistência Antimicrobiana (CCIH/GCL-PPCIRA) é um

órgão multidisciplinar de apoio técnico ao Conselho de Administração que tem como

propósito essencial a prevenção das infeçöes associadas aos cuidados de saúde (IACS) e a

preservação da eficácia dos antimicrobianos através da promoção do seu uso adequado.

2. O coordenador da CCIH/GCL-PPCIRA é nomeado pelo Conselho de Administração, sob

proposta do Diretor Clínico e do Enfermeiro-Diretor, devendo o mesmo ser membro da

Comissão de qualidade e segurança, assim como da Comissão de Farmácia e Terapêutica do

CHEDV.

3. A CCIH/GCL-PPCIRA tem as competências e funciona de acordo com a legislação aplicável,

competindo-lhe, nomeadamente:

a) Supervisionar as práticas locais de prevenção e controlo de infeção e de uso de

antimicrobianos;

b) Garantir o cumprimento obrigatório dos programas de vigilância epidemiológica de

infeção associada a cuidados de saúde e de resistências aos antimicrobianos,

nomeadamente a vigilância e notificação de microrganismos-problema e de

microrganismos alerta e a implementação de auditorias clínicas internas;

c) Garantir práticas locais de isolamentos para contenção de agentes multirresistentes,

assegurando a gestão racional dos recursos físicos existentes de acordo com a gestão de

prioridades de risco e garantindo o fluxo de informação entre serviços e instituições;

d) Garantir o retorno da informação sobre vigilância epidemíológica de infeção e de

resistências aos antimicrobianos às unidades clínicas;

e) Colaborar no processo de notificação das doenças de declaraçäo obrigatória;

f) Promover e corrigir práticas de prevenção e controlo de infeção, nomeadamente no que

se refere à higiene das mãos, ao uso de equipamento de proteção individual e de

controlo ambiental, sobretudo a higienização de superfícies frequentemente

manuseadas;

g) Promover e corrigir as práticas de uso de antibióticos, nomeadamente através da

implementação de programa de assistência à prescrição antibiótica, tanto em profilaxia

como em terapêutica, permitindo à CCIH/GCL-PPCIRA, se necessário, a anulação do uso
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de antibióticos em situações em que não estão indicados ou utilizados por tempo

superior ao necessário;

Ter como interlocutores privilegiados o diretor de serviço e o enfermeiro gestor de cada

serviço clínico, podendo as ações de ordem prática ser dinamizadas por um médico e um

enfermeiro de cada serviço, que funcionem como elos do processo;

i) Elaborar um Plano Operacional e um Relatório de Atividades anual;

j) Fazer integrar as suas atividades no plano e relatório anual de atividades da respetiva

comissão de qualidade e segurança e no plano de atividades do Programa de Prevenção e

Controlo de lnfeções e de Resistência aos Antimicrobianos;

k) Colaborar com o Conselho de Administração, os Serviços Farmacêuticos, o Serviço de

Compras e o Serviço de lnstalações e Equipamentos na definição de características de

material e equipamento clínico e não clínico com implicações no controlo e prevenção

das IACS;

l) Proceder, em articulação com o Serviço de Segurança, Higiene e Saúde no Trabalho, à

avaliação do risco biológico em cada serviço e desenvolver recomendações específicas,

quando indicado;

m) Dar parecer sobre o planeamento e acompanhamento da execução de obras, a fim de

garantir adequação à prevenção das |ACS;

n) Participar no desenvolvimento e monitorização de programas de formação, campanhas e

outras ações e estratégias de informação e em programas de investigação relacionados

com as IACS, a nível local, nacional e internacional.

Artigo 23e

€omissão de Qualidade e Segurança

L. A Comissão da Qualidade e Segurança (CQS) é um órgão multiprofissional de apoio técnico

ao Conselho de Administração, constituída por um elemento que preside e por outros

profissionais de saúde, nomeados pelo Conselho de Administração.

2. Cabe à CQS a promoção e o desenvolvimento de uma cultura de qualidade e segurança que

satisfaça os objetivos estratégicos do hospital e atente às prioridades estratégicas e ações

definidas na Estratég¡a Nacional para a Qualidade na Saúde, traduzível na contínua melhoria

da qualidade e eficiência dos cuidados de saúde prestados, na promoção da segurança dos

doentes e dos profissionais, e no apoio e informação das atividades de gestão contribuindo
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para a missão do CHEDV de prestação de cuídados de saúde diferenciados e humanizados de

elevada qualidade, segurança e eficiência

3. Compete à Comissão de Qualidade e Segurança, nomeadamente:

a) Apoiar o Conselho de Administração na definição da política da qualidade e segurança,

num contexto de melhoria contínua;

b) Desenvolver um Programa de Melhoria da Qualidade e Acreditação através do programa

Nacional de Acreditação em Saúde;

c) Elaborar um plano de ação anual, assim como um relatório de atividades anual que

descreva e quantifique as ações implementadas e seus resultados;

d) Apoiar todos os projetos relacionados com a melhoria da qualidade em que o CHEDV

esteja envolvido;

e) Avaliar, de modo contínuo e sistemático, as diferentes dimensões da qualidade, incluindo

a dos custos da não qualidade;

f) Formular políticas de humanização e qualidade orientadas para as dimensões da

satisfação dos utentes e colaboradores, eficiência e ot¡m¡zação dos recursos disponíveis;

g) Definir critérios de avaliação, acompanhamento e monitorização da qualidade dos

serviços, devendo promover e facilitar a colaboração entre si e os vários serviços para

atingir os objetivos estratégicos da instituição na área da qualidade e segurança;

h) De acordo com a legislação em vigor, esta Comissão assume ainda a função de

estabelecer e promover as ações necessárias ao cumprimento das orientações da

Estratégia Nacional para a Saúde, que integra o Plano Nacional para a Segurança dos

Doentes, definida por Despacho do Gabinete do Secretário de Estado Adjunto do Ministro

da Saúde.

Artigo 24e

Comissão de Gestão do Risco

1. A Comíssâo de Gestão do Risco (CGR) é nomeada pelo Conselho de Administração, sendo

constituída por um Coordenador, Membros efetivos da Gestão de Risco clínico, Membros

efetivos da Gestão de Risco não clínico e Membros consultivos.

2. A composição da CGRH é de natureza multidisciplinar, incluindo Médicos, Enfermeiros,

Farmacêuticos, Técnicos de Diagnóstico e Terapêutica e profissionais das áreas da eualidade,

Segurança e Higiene do Trabalho, lnstalações e Equipamentos e outros da área de cuidados

de saúde e área de apoio que se considerem pertinentes;
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3. A CGR tem um conjunto de lnterlocutores/Dinamizadores/Elos de ligação dos diferentes

ços do CHEDV, nomeados pelo Conselho de Administração, que constituem um canal de

intervenção, divulgação, formação e dinamização nos serviços.

4. No âmbito das suas competências, a CGR integra o Grupo Coordenador lnstitucional de

abordagem da violência contra os profissionais de saúde no local de trabalho, nomeado

pelo Conselho de Administração mas devendo ser composto por alguns dos membros que

compõe a CGR, que deverá elaborar um programa que estruture uma abordagem do

problema da violência contra os profissionais de saúde, e que enquadre e apoie, no âmbito

do CHEDV, a assunção de políticas para abordar a violência contra os profissionais de saúde.

5. A CGR rege-se por Regulamento próprio, aprovado pelo Conselho de Administração.

6. Compete à CGR a manutenção de um processo contínuo de análise, avaliação e controlo de

riscos clínicos e não clínicos, designadamente:

a) Assegurar a manutenção de um sistema de notificação de incidentes, que permita a

identificação de situações de risco, a avaliação do risco e a definição de planos de ação,

com vista à minimização do risco;

b) Propor a implementação de açöes preventivas e/ou corretivas quando identificadas

situações de risco;

c) Analisar a origem de eventos sentinela e eventos adversos, desencadeando um processo

de análise das circunstâncias e causas da sua ocorrência, propondo um plano de ação

corretivo/preventivo, indicando as pessoas convenientes para a resolução do problema

(Análise Causa Raiz) com vista a reduzir o risco de situações semelhantes;

d) Elaborar relatórios semestrais das notificações de incidentes recebidas, remetendo ao

Conselho de Administração para aprovação e propondo a sua publicação na lnfonet;

e) Realizar auditorias à triagem e acondicionamento dos Resíduos Hospitalares, em conjunto

com o CCIH/GCL-PPCIRA, submetendo os respetivos relatórios ao Conselho de

Administração.

f) Manter operacionais os Planos de Segurança internos do Hospital de São Sebastiäo (Santa

Maria da Feira), Hospital de São Miguel (Oliveira de Azeméis) e Hospital de São João da

Madeira, em conformidade com a legislação em vigor;

g) Colaborar com o Serviço de Urgência na elaboração dos Planos de Emergência;

h) Colaborar com o SIE na elaboração do Plano de Emergência do Heliporto;

i) Manter e propor ações de melhoria à sinalização de segurança existente no CHEDV;

j) Planear e coordenar simulacros de catástrofe interna e externa;
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k) Colaborar com Entidades externas na realização de exercícios de catástrofe;

l) Garantir o cumprimento da legislação em vigor em matéria de inspeções regulares da

Autoridade Nacional de proteção Civil;

m) Manter operacional o Procedimento de segurança previsto para o s¡stema TraceMe,

realizando testes periódicos;

n) Propor a realização de ações de formação e informação em matéria de gestão de risco;

o) Emitir pareceres técnicos em matéria de gestão do risco;

p) Supervisionar e acompanhar o cumprimento de contratos de prestação de Serviços,

sempre que determinado superiormente;

q) Colaborar com o Serviço de Compras e Júris dos processos, sempre que solicitado;

r) Colaborar com a Comissão de Qualidade e Segurança nos Processos de Acreditação.

Artigo 25e

Comissão de Coordenação Oncológica

1. A Comissão de Coordenação Oncológica (CCO) tem como objetivo principal promover

ativamente a integração de cuidados prestados no CHEDV na área oncológica, de forma a

rentabilizar os recursos existentes, potenciando e melhorando o desempenho nesta área e

promovendo a colaboração dos profissionais através da partilha de conhecimentos e meios

disponíveis.

2. A CCO é presidida pelo Diretor Clínico ou um dos seus adjuntos, devendo ser composta por

um máximo de 9 membros, nomeados pelo Conselho de Administração.

3. são competências da comissão de coordenação oncológica, nomeadamente:

a' Organizar e aprovar as normas de funcionamento das consultas de grupo,

multidisciplinares, com o objetivo de analisar e definir a estratégia de diagnóstico e

terapêutica relativa a casos clínicos oncológicos, estabelecendo normas para o seu

tratamento;

b. Organizar campanhas de prevenção e rastreio do cancro;

c. Aprovar protocolos de atuação diagnóstica e terapêutica dos diversos tipos de doença

oncológica;

d. Aprovar protocolos de atuação na prestação de cuidados paliativos e terminais

oncológicos;

e. Emitir parecer sobre eventuais protocolos com outras instituições;

f. Promover e coordenar o registo do cancro ao nível do CHEDV;
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g. Emitir parecer sobre a estrutura do CHEDV no âmbito da oncologia

Artigo 26e

Comissão Técnica de Certificação da lnterrupção da Gravidez

A Comissão Técnica de Certificação da lnterrupção da Gravidez tem a composição e funciona de

acordo com a legislação em vigor.

Artigo 27e

Comissão Hospitalar de Transfusão

1. A Comissão Hospitalar de Transfusão (CHT) é presidida pelo Diretor Clínico ou pelo elemento

em quem este delegar e integra profissionais médicos, de enfermagem e outros grupos

profissionais, nomeados pelo Conselho de Administração sob proposta do Diretor Clínico,

num máximo de sete elementos.

2. A CHT pode integrar representantes do lnstituto Português do Sangue e Transplantação,

assim como, representantes de Associaçöes de doentes.

3. À comissão hospitalar de transfusão compete em particular:

a) Definir as normas relacionadas com a prescrição de sangue e seus componentes, assim

como as políticas transfusionais adaptadas à atividade clínica do CHEDV;

b) Organizar o programa de hemovigilância do centro hospitalar;

c) Promover a formação e treino de todos os profissionais, com funções clínicas ou

laboratoriais, envolvidos no processo transfusional;

d) Promover auditorias clínicas para avaliar o processo transfusional do CHEDV,

comparativamente com normas relevantes relativas ao uso de componentes/derivados

de sangue, de acordo com a melhor prática clínica.

Artigo 28e

Direção de Enfermagem

1. A direção de enfermagem é presídida pelo Enfermeiro-Diretor e é composta por todos os

trabalhadores da instituição que estejam integrados nas carreiras de enfermagem, nos

termos da legislação em vigor, que exerçam funções de gestão (chefia e direção).

2. Na direção de enfermagem funciona uma Comissão Executiva Permanente, que integra:

a) O presidente;

b) O máximo de três adjuntos do enferme¡ro-diretor;
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c) O máximo de três membros, pertencentes à direção de enfermagem, a eleger pelos

elementos que a compõem.

d) Sem prejuízo do disposto no número anterior pode o regulamento interno da direção de

enfermagem prever um maior número de membros, não podendo, todavia, o número de

membros previsto na alínea c) ser superior ao somatório do número de membros

referidos nas alíneas a) e b).

e) A cessação de funçöes por parte de um ou de mais membros eleitos da comissão

executiva permanente, determina a necessidade de eleição do ou dos sucessores dos

membros cessantes, a promover no prazo máximo de 10 dias úteis.

Artigo 29e

Comissão Executiva permanente da Direção de Enfermagem

1. A Comissão Executiva Permanente da Direção de Enfermagem é presidida pelo Enfermeiro

Diretor e deverá acompanhar e avaliar, periódica e sistematicamente, o exercício de

enfermagem e a formação dos respetivos profissionais, cabendo-lhe, aínda, executar as

deliberações da direção de Enfermagem;

2' A Comissão Executiva Permanente da Direção de Enfermagem reúne com periodicidade

trimestral e extraordinariamente sempre que convocada pelo seu presidente.

Artigo 30e

Comissão de Emergência lntra-hospitalar e de Sala de Emergência

L. A Comissão de Emergência lntra-Hospitalar e de Sala de Emergências é nomeada pelo

Conselho de Administração, sob proposta do Diretor Clínico, podendo ser presidida por este

ou por um médico por ele designado.

2. A Comissão de Emergência lntra-Hospitalar e de Sala de Emergências tem como competência

definir e avaliar os circuitos internos no CHEDV para situações de emergência hospitalar,

assim como avaliar a atual distribuição territorial existente, as condições de acesso e a

composição das respostas existentes de Emergência Pré-Hospitalar e da Rede de Urgência.

3. A Comissão de Emergência lntra-Hospitalar e de Sala de Emergências avalia a

responsabilidade hospitalar e sua interface com o pré-hospitalar, para a resposta ao doente

emergente, bem como estabelece padrões mínimos relativos à sua estrutura, recursos

humanos, formação, critérios e indicadores de qualidade e define o processo de

monitorização e avaliação.
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4, A Comissão de Emergência lntra-Hospitalar e de Sala de Emergências deve propor ao

Conselho de Administração, anualmente, um plano de formação dos profissionais do CHEDV

de forma a qualificá-los para situações de emergência hospitalar.

5. A Comissão de Emergência lntra-Hospitalar e de Sala de Emergências deve ainda

pronunciar-se sobre as necessidades de recursos materiais e humanos, para a adequada

resposta a situações de emergência hospitalar, assim como, acompanhar e pronunciar-se

sobre a contratualização e gestão dos Serviços de Urgência do CHEDV.

Artigo 31e

Comissão de Prevenção e Tratamento de Feridas

1. A Comissão de Prevenção e Tratamento de Feridas (CPTF) é nomeada pelo Conselho de

Administração, sob proposta conjunta do Diretor Clínico e Enfermeiro-Diretor, sendo

composta por médicos e enfermeiros de serviços clínicos que prestam cuidados a doentes

sujeitos a feridas de difícil cicatrização ou ostomizados, e por membros de outros grupos

profissiona is, nomeadamente fa rmacêuticos.

2, A Comissão de Prevenção e Tratamento de Feridas (CPTF) define, monitoriza e avalia os

circuitos e procedimentos aprovados na prevenção e tratamento de feridas de difícil

cicatrização e cuidados aos doentes ostomizados.

3. Cabe à CPTF, nomeadamente:

a) lmplementar normas de procedimento de modo a uniformizar, a prevenção e tratamento

de feridas no CHEDV;

b) Promover a formação dos prestadores de cuidados na prevenção e tratamento de Feridas

de difícil cicatrização;

c) lmplementar sistemas de avaliação do risco de aparecimento de Feridas de difícil

cicatrização;

d) Elaborar guias de boas práticas, de modo a uniformizar procedimentos e reduzir custos na

perspetiva da continuidade de cuidados atendendo às guidelines mais recentes;

e) lmplementar um sistema de avaliação sistemática das feridas de difícil cicatrização no

âmbito do CHEDV;

f) Divulgar estado da arte no tratamento e prevenção da ferida crónica, em colaboração

com os serviços farmacêuticos, permitindo a padronização dos novos apósitos;

g) Promover a investigação clínica e epidemiológica relacíonada com a prevenção e

tratamento de feridas de difícil cicatrização
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h) Prestar consultoria, por pedido interno, no tratamento de feridas complexas.

Artigo 32e

Comissão Médica

L. A comissão médica é presidida pelo Diretor Clínico e deverá acompanhar e avaliar, periódica

e sistematicamente, a atividade clínica do CHEDV, designadamente os aspetos relacionados

com o exercício da medicina e a formação dos médicos.

2' A comissão médica, para além do seu presidente, é composta pelos adjuntos do diretor

clínico e pelos diretores dos serviços de prestação de cuidados.

3' O DiretorClínico poderá propora participação nas reuniões da comissão médica de médicos

responsáveis pelas unidades funcionais previstas neste regulamento, ou das que venham a

ser criadas por deliberação do Conselho de Administração.

4. A comissão médica reúne em plenário com periodicidade trimestral, e extraordinariamente

sempre que convocada pelo seu presidente, sem prejuízo de poder funcionar em comissões

especializadas, de âmbito restrito, sempre que o presidente entender necessário.

Secção lV

órgãos de Apoio ao Conselho de Administração

Artigo 33e

órgãos de apoio

1. o cHEDV dispõe dos seguintes órgãos de apoio ao conselho de Administração:

a) Serviço de Apoio Jurídico e Contencioso;

b) Gabinete de Humanização;

c) Gabinete do Cidadão e Relações públicas;

d) Responsável de acesso à informação;

e) Encarregado de proteção de dados;

f) Comissão local de informatização clínica;

g) Comissão de normalização de material de consumo clínico.

h) Equipa de prevenção de violência em adultos;

i) Núcleo de Apoio a Crianças e Jovens em Risco;

j) Conselho Técnico de Diagnóstico e Terapêutica.
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2. O Conselho de Admínistração pode criar outros órgãos de apoio, permanentes ou

temporários, para assuntos considerados de especial relevância.

3. Os órgãos de apoio ao Conselho de Administração dispõem de Regulamento específico, a

aprovar pelo Conselho de Administração.

Artigo 34e

Serviço de Apoio Jurídico e Contencioso

L. O Serviço de Apoio Jurídico e Contencioso é dirigido por um jurista, com formação e perfil

adequados, nomeado pelo Conselho de Administração, em comissão de serviço.

2. O Serviço de Apoio Jurídico e Contencioso depende, em termos orgânicos, do Conselho de

Administração.

3. Ao Serviço de Apoio Jurídico e Contencioso compete assegurar o necessário apoio jurídico ao

Conselho de Administração, visando contribuir para a segurança no processo de decisão,

mitigando o risco jurídico, assegurar a produção de informação jurídica útil à natureza e

objeto do CHEDV, bem como instruir e acompanhar processos na área de contencioso e de

natureza disciplinar.

4. É ainda da competência do Serviço de Apoio Jurídico e Contencioso, nomeadamente:

a) Elaborar estudos, pareceres e informações de natureza jurídica sobre matérias

re leva ntes;

b) Dinamizar o conhecimento oportuno de normas e regulamentos e proceder ao

tratamento da legislação e jurisprudência de interesse;

c) lntegrar órgãos técnicos, de forma consultiva ou permanente;

d) Propor ações judiciais para cobrança de dívidas;

e) lnstruir e acompanhar os processos de averiguaçâo, inquérito ou disciplinares;

f) Apoiar a elaboraçâo de contratos e protocolos de acordo com as orientações do Conselho

de Administração;

g) Assegurar o patrocínio jurídico e representaçâo judícial do CHEDV.

Artigo 35.e

Gabinete de Humanização

1. O Gabinete de Humanização é coordenado por um profissional com perfil adequado e

competências em gestão hospitalar, nomeado pelo Conselho de Administração, sob

proposta do responsável pelo pelouro, no cumprimento da legislação legalmente aplicável.
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2. O Gabinete de Humanização tem como propósito a promoção da qualidade e humanização

dos serviços do CHEDV.

3. Compete, nomeadamente, ao Gabinete de Humanização:

a) Colaborar com o Conselho de Administração na definição dos objetivos estratégicos de

humanização do CHEDV;

b) Desenvolver atividades junto dos colaboradores e apoiar os serviços gue desenvolvam

projetos específicos de humanização;

c) Contribuir para a melhoria das condiçöes de receção, acolhimento, informação e apoio a

utentes e acompanhantes;

d) Estimular a participação da comunidade e de entidades da sociedade civil nas ações de

humanização.

Artigo 36e

Gabinete do Cidadão e Relações Públicas

1. O Gabinete do Cidadão e Relações Públicas é coordenado por um profissional nomeado pelo

Conselho de Administração, tendo em consideração a formação e perfil adequados, no

cumprimento da legislação legalmente aplicável.

2. Ao Gabinete do Cidadão e Relações Públicas compete promover o exercício dos direitos e

deveres dos cidadãos no âmbito da utilização do CHEDV, assegurar a sua mediação de forma

padronizada e promover a divulgação de informação aos cidadãos, nomeadamente no que à

organização e funcionamento dos serviços concerne, bem como ampliar a notoriedade e

credibilidade do CHEDV, fomentando em simultâneo, quer a nível externo, quer interno, a

participação, a aceitação e a partilha de informação no que diz respeito às atividades e aos

serviços prestados pela instituição.

3. O Gabinete do Cidadão e Relações Públicas compreende e assume as funções legalmente

adstritas aos Gabinetes do Cidadão das unídades do SNS, cabendo-lhe designadamente:

a) Verificar as condições de acesso aos cuidados de saúde;

b) Promover e divulgar os direitos e deveres dos cidadãos;

c) Atender pessoalmente os cidadãos que o solicitem e/ou que pretendam apresentar

exposições orais e passá-las a escrito;

d) Assegurar meios de participação dos cidadãos, designadamente através de caixas de

sugestões, correio eletrónico e livro de reclamações;
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e) Assegurar o registo e o tratamento das exposiçöes, reclamações, sugestões e elogios,

independentemente do local e da forma de apresentação;

f) Verificar regularmente o grau de satisfação dos cidadãos que contactaram com o CHEDV;

g) Apresentar um relatório anual ao Observatório Regional sobre as exposições,

reclamações e sugestões recebidas e tratadas e demais atividades desenvolvidas.

4. Compete ainda a este Gabinete:

a) Produzir, gerir e monitorizar os fluxos de informação, ao nível da comunicação interna,

dando conhecimento e envolvendo todos os colaboradores do CHEDV em projetos

comuns;

b) Estabelecer e apoiar, através das atividades de assessoria e relações públicas, e sempre

em consonância com as orientações do Conselho de Administraçäo, contactos

privilegiados com as diversas entidades que interagem com o CHEDV, nomeadamente os

órgãos de comunícação social, instituições oficiais, entidades parceiras do CHEDV no

desenvolvimento de projetos comuns, associações, entre outras;

c) Produzir material informativo e corporativo, tanto para uso interno como destinado aos

utentes do CHEDV;

d) Garantir a uniformização dos modelos de documentos institucionais utilizados na

comunicação interna e externa do CHEDV;

e) Garantir o cumprimento das normas relativas à imagem corporativa, verificando o

cumprimento das regras e atualização da sinalética interna e externa utilizada nas

unidades que integram o CHEDV.

Artigo 37e

Responsável de Acesso à lnformação

L. O Responsável de Acesso à Informação (RAl) é nomeado pelo Conselho de Administração,

tendo em consideração o perfil e competências técnicas.

2. Ao RAI compete o integral cumprimento das disposições legais em vigor sobre as matérias

relacionadas com o acesso a documentos administrativos e nominativos produzidos pelo

CHEDV.

Artigo 38e

Encarregado de Proteção de Dados
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1' O encarregado da proteção de dados é nomeado pelo Conselho de Administração, com base

nas suas qualidades profissionais e, em especial, nos seus conhecimentos especializados no

domínio das práticas de proteção de dados, bem como na sua capacidade para desempenhar

as funções referidas no Regulamento Geral de proteção de Dados (RGpD).

2' O encarregado da proteção de dados informa e reporta ao Presidente do Conselho de

Administração, por ser este a direção ao mais alto nível do responsável pelo tratamento.

3. Os titulares dos dados podem contactar o encarregado da proteção de dados sobre todas

questöes relacionadas com o tratamento dos seus dados pessoais e com o exercício dos

direitos que lhe são conferidos pelo presente regulamento.

4. O encarregado da proteção de dados está vinculado à obrigação de sigilo ou de

confidencialidade no exercício das suas funções, em conformidade com o direito da União ou

dos Estados-Membros.

5. O encarregado da proteção de dados pode exercer outras funções e atribuições, desde que

assegurado pelo responsável pelo tratamento que essas funções e atribuições não resultam

num conflito de interesses.

Artigo 39e

Comissão Local de Informatização Clínica

1. A Comissão Local de lnformatização Clínica (CLIC) é um órgão multidisciplinar de apoio ao

Conselho de Administração, que deve apresentar uma estratégia local para promover os

processos de informatização clínica e rege-se pela legislação aplicável.

2. A Comissão Local de lnformatização Clínica é constituída por um máximo de sete elementos,

nomeados pelo Conselho de Administração, devendo incorporar elementos do serviço de

sistemas e tecnologias de informação, pelo menos um gestor, médicos, enfermeiros e

técnicos superiores de diagnóstico e terapêutica.

3. Os médicos, enfermeiros e técnicos superiores de diagnóstico e terapêutica são nomeados

pelo Conselho de Administração, sob proposta do diretor clínico e enfermeiro-diretor,

respetivamente.

4. ACLICéresponsável:

a) Por garantir que a estratégia de Tecnologias de lnformação e Comunicação (TtC) do

CHEDV considera os objetivos da Estratégia Nacional para o Ecossistema de lnformação

de Saúde (ENESIS), integra as suas iniciativas e incorpora as boas práticas do Ecossistema

de lnformação de saúde (eStS);
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b) Pela implementação no CHEDV das iniciativas no âmbito da ENESIS, coordenando

atividades das diversas unidades de gestão e serviços envolvidos e atribuindo

responsabilidades locais pelo cumprimento dos objetivos do eSlS;

c) Por monitorizar no CHEDV a implementação das iniciativas no âmbito da ENESIS,

incluindo a análise de indicadores de acompanhamento e risco, e reportar essa avaliação

através da plataforma de Gestão de Portfólio de lniciativas disponibilizada pela Comissão

do Ecossistema de lnformação de Saúde (CeSlS).

5. Compete ainda à CLIC:

a) Emitir pareceres e acompanhar a implementação de novos sistemas de informação na

área clínica e administrativa assistencial, assim como as suas atualizações;

b) Emitir pareceres e sugerir medidas sobre o tempo de resolução de problemas

relacionados com as Tecnologias de lnformação e Comunicação (TlC) e considerados

críticos pelo facto de terem impacto no normalfuncionamento da atividade clínica;

c) Apresentar propostas sobre orientações estratégicas na área da informatização clínica do

CHEDV.

Artigo 40e

Comissão de Normalização de Material de Consumo Clínico

1. A Comissão de normalização de material de consumo clínico é um órgão consultivo,

multidisciplinar, sendo constituída por técnicos superiores, farmacêuticos, enfermeiros,

médicos e técnicos superiores de diagnóstico e terapêutica, nomeados pelo Conselho de

Administração.

2. A Comissão de Normalização de material de consumo clínico poderá, sempre que necessário,

agregar outros elementos considerados indispensáveis à sua intervençäo.

3. Compete, nomeadamente, à Comissão:

a) Propor ao Conselho de Administração uma política de consumos clínicos;

b) Emitir parecer acerca da introduçäo de todo o material de consumo clínico;

c) Definir e propor uma política de normalização dos produtos consumidos;

d) Apoiar o serviço de compras na elaboração de processos de aquisição, em particular no

que concerne à identificação, características técnicas, tipologia de produtos e escolha das

comissões de análise;

e) Pronunciar-se sobre os processos de aquisição de equipamentos que impliquem a

utilização de consumíveis.
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4' A Comissão reunirá, pelo menos, de dois em dois meses e a pedido de qualquer elemento,

sempre que tal seja julgado conveniente.

Artigo 41e

Equipa de Prevenção da Violência em Adultos

1. A Equipa de Prevenção da Violência em Adultos (EPVA) é nomeada pelo Conselho de

Ad m inistração, sob proposta do Enfermeiro-Diretor.

2' A EPVA funciona em articulação com os cuidados de saúde primários, devendo incorporar

membros dos ACES da área de referência do CHEDV.

Artigo 42e

Núcleo de Apoio a Crianças e Jovens em Risco

1' O Núcleo de Apoio a Críanças e Jovens em Risco (NACJR) é um órgão multidisciplinar que em

articulação com a comunidade, visa promover a sinalização e deteção precoce das situações

de risco sociofamiliar.

2. O NACJR deve ser constituído por médicos e enfermeiros da área pediátrica e psiquiatria da

infância e adolescência, podendo incorporar assistentes sociais e juristas, sendo todos os

membros nomeados pelo Conselho de Administração.

3. o NACJR funciona em articulação com os cuidados de saúde primários, devendo incorporar

membros dos ACES da área de referência do CHEDV.
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Artigo 43e

Conselho Técnico dos Técnicos Superiores de Diagnóstico e Terapêutica

L. O Conselho Técnico dos Técnicos Superiores de Diagnóstico e Terapêutica (CTTSDT) é

presidido pelo Técnico Superior Diretor, nomeado pelo Conselho de Administração, nos

termos da legislação em vigor.

2. O CTTSDT é regulado pelo quadro normativo em vigor, que estipula a sua designação e

respetivas funções.

3. Ao CTTSDT compete:

a) A promoção, a articulação e a harmonização do exercício profissional das diversas

profissões representadas, designadamente, mediante emissão de normas técnicas;

b) Dar parecer sobre matérias relativas às profissões representadas, nomeadamente sobre a

formação pré e pós-graduada;

c) Assegurar as funções de conselho coordenador da avaliação, em termos a definir no

diploma que adapte o Sistema lntegrado de Gestão e Avaliação de Desempenho na

Administração Pública (SIADAP) à carreira especial de técnico superior das áreas de

diagnóstico e terapêutica.

4. O conselho técnico integra todos os técnicos coordenadores designados nos termos da

legislação aplicável.

5, Sempre que em determinada profissão não exista coordenador, o conselho técnico integra

um técnico superior das áreas de diagnóstico e terapêutica, detentor da categoria mais

elevada, por cada uma das profissões não abrangidas; nos casos de agregação de mais do

que uma área profissional, e por forma a garantir que todas as profissões estejam

representadas, o conselho técnico designa o coordenador.

CAPITULO III

Organização dos Serviços e Níveis de Gestão

Secção I

Enquadramento e Organização
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Artigo 44.e

Gestão lntermédia e Estrutura

1. A gestão do CHEDV organiza-se em Unidades de Gestão, Serviços e Unidades Orgânicas ou

Funcíonais.

2. As Unidades de Gestão são estruturas de gestão descentralizada, de acordo com a delegação

de competências em vigor e desenvolvem a sua ação com vista à realização da atividade

assistencial e objetivos de acesso, desempenho, produtividade e eficiência, internamente

contratualizados, em coerência com o Contrato programa do CHEDV.

3' os Serviços são a unidade básica da organização, funcíonam autonomamente ou agregados e

integrados numa Unidade de Gestão que de forma articulada contribuem para a prossecução

dos objetivos esta belecidos.

4. As Unidades Orgânicas ou Funcionais são agregações especializadas de recursos humanos

e/ou técnicos e funções, criadas por aprovação do Conselho de Administração sob proposta

da Direção do Serviço e são integradas em Serviços ou part¡lhadas por diferentes Serviços.

5. Os Serviços que desenvolvem a sua at¡vidade na área de suporte e gestão, podem agregar

sectores.

6' A articulação entre os vários polos do CHEDV é assegurada por estruturas orgânicas comuns

e direções de Serviço únicas.

Artigo 45.e

Áreas

1. De acordo com a estratégia definida, tendo em vista a prossecução da missão e o

cumprimento dos objetivos a atingir, o CHEDV desenvolve a sua atividade em três áreas

complementares que se articulam de forma integrada:

a) Área de prestação de cuidados clínicos;

b) Área de apoio à prestação de cuidados clínicos;

c) Área de suporte e de gestäo.

Secção ll

Área de Prestação de Cuidados Clínicos
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Artigo 46e

Organização, definições e objetivos da área de prestação de cuidados clínicos

L. A organização da área de prestação de cuidados clínicos em Unidades de Gestão constitui

uma dimensão descentralizada de autoridade e de responsabilidade.

2. A área de prestação de cuidados clínicos organiza-se da seguinte forma:

a) Unidade de Gestão Médica

b) Unidade de Gestão de Saúde Mental

c) Unidade de Gestão Cirúrgica

d) Unidade de Gestão de Medicina Crítica

e) Unidade de Gestão de Meios Complementares de Diagnóstico e Terapêutica

f) Centros de Responsabilidade lntegrados

g) Centros de Referência, Integrados nas respetivas Unidades de Gestão.

3. Todas as Unidades de Gestão e estruturas previstas no número anterior, agregam serviços

com afinidades técnicas, de especialidade, de género ou etárias, dotados de gestão

descentralizada e responsabilidade sobre a contratualização de gastos, rendimentos e

ínvestimentos, tendo em conta o orçamento e a sustentabilidade global do CHEDV e no

âmbito da contratualização interna, podendo os mesmos apresentar ao Conselho de

Administração modelos que permitam a obtenção de rendimentos independentes do

contrato-progra ma.

4. São de estimular a criação de centros de responsabilidade integrada que incluam partes de

múltiplas estruturas intermédias, numa lógica multidisciplinar, em favor de um processo

específico centrado no interesse dos utentes.

Subseção I

Unidades de Gestão da Área de Prestação de Cuidados Clínicos

Artigo 47s

Unidade de Gestão Médica

L. lntegram a Unidade de Gestão Médica os seguintes Serviços Clínicos:

a) Serviço de Cardiologia

b) Serviço de Gastrenterologia

c) Serviço de Medicina lnterna que ¡ntegra a Unidade de Hospitalização Domiciliária

d) Serviço de Neurologia
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e) Serviço de Oncologia

f) Serviço de Pediatria e Neonatologia

g) Serviço de Pneumologia

h) Serviço de Reumatologia

i) Serviço de Endocrinologia

j) Equipa lntra-hospitalar de Suporte em Cuidados paliativos (EtHSCP).

Artigo 48e

Unidade de Gestão de Saúde Mental

L. lntegram a Unidade de Gestão de Saúde Mental os seguintes Serviços Clínicos

a) Serviço de Psiquiatria

b) Serviço de Psiquiatria da tnfância e da Adolescência.

Artigo 49e

Unidade de Gestão Cirúrgica

L. lntegram a unidade de Gestão cirúrgica os seguintes serviços clínicos:

a) Serviço de Cirurgia Geral

b) Serviço de Cirurgia Plástica e Reconstrutiva

c) Serviço de Oftalmologia

d) Serviço de Ortopedia

e) Serviço de Otorrinolaringologia

f) Serviço de Urologia

g) Serviço de Ginecologia/Obstetrícia.

Artigo 50e

Unidade de Gestão de Medicina Crítica

L. lntegram a Unidade de Gestão de Medicina Crítica os seguintes Serviços Clínicos:

a) Serviço de Emergência que integra uma unidade de urgência médico-cirúrgica (Santa

Maria da Feira), duas unidades de urgência básica (São João da Madeira e Oliveira de

Azeméis) e a VMER;

b) Serviço de Medicina lntensiva Polivalente (SMlp);

c) Serviço de Anestesiologia.
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Artigo 51e

Unidade de Gestão de Meios Complementares de Diagnóstico e Terapêutica

L. lntegram a Unidade de Gestão de MCDTs os seguintes Serviços e estruturas Clínicas

a) Serviço de Anatomia Patológica

b) Serviço de lmagiologia

c) Serviço de Medicina Física e Reabilitação

d) Serviço de Patologia Clínica

e) Serviço de lmunohemoterapia

f) Unidade de MCDT's no exterior.

Subseção ll

Centros de Responsabilidade lntegrados (CRl)

Artigo 52e

Enquadramento

L. Em conformidade com o disposto legalmente, os hospitais com natureza de entidade pública

empresarial podem organizar-se através de centros de responsabilidade integrados (CRl)

como expressão de um modelo de gestão mais descentralizado.

2. Os CRI são estruturas orgânicas de nível intermédio, dotadas de uma organização maís

flexível e autónoma, como instrumento suscetível de potenciar elevados níveis de eficiência

e assegurar respostas concretas e em tempo célere às necessidades dos utentes.

Artigo 53e

Criação e Organização de CRI

L. A criação dos CRI tem por base propostas concretas das Unidades de Gestão e/ou Serviços,

mediante um plano de ação devidamente fundamentado, a apresentar à Direção Clínica, que

vá ao encontro das necessidades de funcionamento do CHEDV e com vista à melhoria da

acessibilidade dos doentes e da qualidade da atividade prestada.

2. A criação dos CRI fica sujeita à aprovação formal do Conselho de Administraçäo, mediante a

observâ ncia dos segu intes pressupostos fu ndamenta is:

a) Garantia de total adequação com a missão conferida ao CHEDV;

b) Consonância da atividade do CRI com as orientações estratégias e opçöes gestionárias do

Conselho de Administração;
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c) Articulação com as estruturas internas e contributo para os objetivos e metas globais do

CHEDV;

d) Observância, com as devidas e necessárias adaptações, das normas e proced¡mentos

instituídos no CHEDV;

e) Assegurar o princípio da sustentabilidade económico-financeira e o equilíbrio das opções

gestionárias, em termos de recursos humanos, investimentos e despesa operacional, com

a política e a estratégia da instituição, garantindo equilíbrio e justeza às decisöes,

Artigo 54e

Atividade e Funcionamento de CRI

1' O CRI dispõe de regulamento próprio, aprovado por deliberação do Conselho de

Administração, no ato de criação do CRI e de nomeação da respetiva equipa multidisciplinar.

2. A composição e modo de funcionamento e o regime de financiamento dos CRI observam o

disposto legalmente em vigor.

3. Os objetivos a atingir e os recursos a afetar são contratualizados anualmente entre o

Conselho de Admínistração e a direção do CRI e incluem mecanismos de avaliação periódica,

nomeadamente:

a) Plano de atividades e orçamento, incluindo as dimensões da atividade assistencial e dos

objetivos contratualizados;

b) Plano de investimentos;

c) Plano de formação e investigação.

4. Com salvaguarda das exceções legalmente previstas, o Conselho de Administração pode

delegar competências nas direçöes dos CRl, nos termos, condições e limites a definir.

Artigo 55e

Centro de Responsabilidade lntegrados do CHEDV

O CHEDV detém na sua orgânica o Centro de Responsabilidade lntegrado de Tratamento

Cirúrgico de Obesidade e Doenças Metabólicas (CR|TCODM).

Subseção lll

Centros de Referência

rL{'
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Artigo 56e

Enquadramento

Em conformidade com o disposto legalmente, os hospitais com natureza de entidade pública

empresarial podem candidatar-se ao reconhecimento de Centros de Referência como o

expoente mais elevado de competências na prestação de cuidados de saúde.

Os Centros de Referência são estruturas de natureza multidisciplinar e de âmbito transversal

às estruturas intermédias de gestão da área de prestação de cuidados clínicos do CHEDV,

consubstanciando-se como uma aposta para a prossecução dos objetivos de eficácia e de

qualidade da prestação de cuidados de saúde com elevado nível de diferenciação.

Art¡go 57e

Criação e Organização dos Centros de Referência

L. Os objetivos, deveres e obrigações, modelo de funcionamento, processo de identificação,

aprovação e reconhecimento dos Centros de Referência para a prestação de cuidados de

saúde são os definidos legalmente.

2. Os Centros de Referência constituem estruturas com elevada diferenciação técnica e

científica, devendo prosseguir uma exigente política de qualidade, com relevância ao nível da

inovação e afirmação do CHEDV no panorama nacional e internacional.

3. Os Centros de Referência baseiam-se num modelo colaborativo entre diferentes

especialidades clínicas, agregando sinergicamente recursos, competências e conhecimento

diferenciados contribu¡ndo para a maximização da qualidade dos cuidados assistenciais,

sendo capaz de conduzir formação, ensino e investigação científica nas respetivas áreas

médicas.

4. Sem prejuízo da autonomia técnica e hierarquia funcional dos profissionais, bem como da

articulaçâo e acompanhamento da atividade pelas Unidades de Gestão da área de prestação

de cuidados clínicos, compete à Direção Clínica a supervisão do funcionamento dos Centros

de Referência, em articulação com os respetivos coordenadores.

Secção lll

Área de Apoio à Pr,estação de Cuidados Clínicos

1

2
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Artigo 58e

Organização, definições e objetivos da área de apoio à prestação de cuidados clínicos

L. De acordo com a missão do CHEDV, a Área de Apoio à Prestação de Cuidados Clínicos está

organizada em Centros, Serviços, Unidades Orgânicas ou Funcionais e Gabinetes, e constitui

uma dimensão descentralizada de autoridade e de responsabilidade.

2. Todos os Serviços e estruturas intermédias de gestão que compõem a área de Apoio à

prestação de cuidados clínicos, podem ser dotadas de gestão descentralizada e

responsabilidade sobre a contratualização de gastos, rendimentos e investimentos, tendo

em conta o orçamento e a sustentabilidade global do CHEDV e no âmbito da

contratualização interna, podendo os mesmos apresentar ao Conselho de Admínistração

modelos que permitam a obtenção de rendimentos independentes do contrato-programa.

Artigo 59e

Estruturas da área de Apoio à prestação de Cuidados Clínicos

L. A área de apoio à prestação de cuidados clínicos integra os seguintes Serviços e estruturas

intermédias de gestão:

a) Serviços Farmacêuticos

b) Serviço de Nutrição

c) Serviço de Reprocessamento de Dispositivos Médicos

d) Serviço Social

e) Serviço de Psicologia

f) Serviço de Gestão de Doentes e Arquivo

g) Serviço de lnvestigação, Formação, Epidemiologia e Saúde Pública Hospitalar

h) Serviço de Segurança, Higiene e Saúde no Trabalho

i) Equipa de Gestão de Altas

j) Gabinete Coordenador de Colheitas e Transplantes

k) Unidade local de Gestäo de Acessos (ULGA)

2. Mediante aprovação do Conselho de Administração, os Serviços e estruturas intermédias de

gestão que compõem a área de apoio à prestação de cuidados clínicos, poderão dispor de

Regula mento específico.
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Artigo 60e

Serviço Farmacêutico

O Serviço Farmacêutico (SF) é dirigido por um farmacêutico nomeado pelo Conselho de

Administração, em regime de comissão de serviço, nos termos da legislação em vigor.

2. O Serviço Farmacêutico visam assegurar a terapêutica medicamentosa no CHEDV, assente

em critérios de qualidade, segurança, eficiência e efetividade baseados na evidência

científica, integrando as equipas prestadoras de cuidados e dando suporte ao processo

assistencial ao doente.

3. O Serviço Farmacêutico desenvolve as suas competências com autonomia técnica e

científica, sem prejuízo da sujeição a orientações gerais do conselho de administração do

CHEDV, perante o qual respondem pelos respetivos resultados.

4. São competências do Serviço Farmacêutico, nomeadamente, as seguintes:

a) Assegurar a gestão do medicamento, que compreende a seleção, receção,

armazenamento, controlo dos stocks, conseruação e gestão dos produtos farmacêuticos;

b) Garantir a distribuição, pelas unidades hospitalares do CHEDV, dos fármacos necessários

à prestação de cuidados, de forma atempada, oportuna e ao menor custo possível;

c) Dispensar medicamentos em regime de ambulatório, dando cumprimento à legislação

aplicável;

d) Desenvolver atividades relacionadas com a terapêut¡ca farmacológica em conjunto com

as unidades funcionais de prestação de cuidados de saúde, nomeadamente pela

elaboração do perfil fármaco terapêutico dos doentes, posologia, duraçäo terapêutica e

realização de estudos sobre formulação, qualidade e estabilidade dos medicamentos a

administrar;

e) Preparar e produzir medicamentos manipulados, assegurando o respeito pelas normas de

qualidade e de segurança em vigor;

f) Controlar a dispensa de medicamentos, assumindo responsabilidades pela

implementação e monitorização da política de medicamentos, conforme definido no

Formulário Hospitalar Nacional de Medicamentos e pela comissão de farmácia e

terapêutíca do CHEDV;

g) Agilizar a melhoria da qualidade e segurança do circuito do medicamento, prevenindo

erros na prescrição, administração e registo;

h) Divulgar, junto dos serviços prescritores, informações sobre os medicamentos;
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i) Promover a informação interna periódica sobre o consumo de medicamentos,

organizando e mantendo os respetivos registos administrativos e estatísticos;

j) lntegrar grupos de trabalho no domínio dos produtos farmacêuticos e comissões técnicas

de avaliação de medicamentos, prosseguindo a racionalização e disciplina da terapêutica

medicamentosa, com vista à melhoria assistencial e a salvaguarda da saúde pública;

k) Cumprir exigências legais sobre medicamentos sujeitos a legislação própria,

nomeadamente estupefacientes e psicotrópicos, imunoglobulinas, antiretrovíricos,

medicamentos para a insuficiência renalcrónica, entre outros;

l) Colaborar nas atividades de investigação e ensino, no âmbito da sua área específica;

m)Organizar os processos de trabalho e gerir os recursos humanos de forma a prosseguir os

objetivos definidos na prestação de cuidados farmacêuticos.

Artigo 61e

Serviço de Nutrição

1. O Serviço de Nutrição é dirigido por um nutricionista nomeado pelo Conselho de

Administração, em regime de comissão de serviço, nos termos da legislação em vigor.

2. O Serviço de Nutrição tem por finalidade principal contribuir para a otimização da nutrição e

dieta, no que respeita à sua adequação, qualidade e segurança, de forma a prevenir e tratar

a doença, promovendo o bem-estar e saúde dos indivíduos e/ou da comunidade.

3' O Serviço de Nutrição exerce a sua atividade articuladamente com as demais unidades de

prestação de cuidados de saúde para fornecimento de nutrição adaptada às necessidades

dos doentes.

q. É da competência do Serviço de Nutrição nomeadamente o seguinte:

a) Exercer atividade clínica, assegurando, por meios humanos e técnicos próprios, a consulta

de nutrição do CHEDV;

b) Contribuir, pela correta aplicação da dietoterapia, para a otimização da qualidade dos

cuidados de saúde prestados, nomeadamente na avaliaçâo nutricíonal e prescrição da

terapêutica nutricional e alimentar adequada;

c) Gerir a área afeta à requisição e produção alimentar, bem como os colaboradores que

exercem em tal âmbito as suas funções profissionais;

d) Monitorizar o cumprimento do caderno de encargos estabelecido com as empresas

fornecedoras de alimentação e produtos alimentares, através da realização de auditorias

periódicas e avaliação do grau de satisfação dos utilizadores internos (colaboradores) e
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externos (utentes e doentes) relativamente à alimentação/produtos alimentares

fornecidos;

e) Definir a composição das ementas fornecidas aos utentes e colaboradores do CHEDV,

garantindo que a alimentação fornecida obedece aos princípios da dietoterapia, às

normas higio-sanitárias e se adequa à situação clínica dos doentes internados e em

regime de ambulatório;

f) Supervisionar a receção, preparação, confeção e distribuição de refeiçöes de forma a

garantir a sua adequação nutricional e terapêutica, assegurando que obedece a um

padrão de qualidade e que é fornecida na quantidade necessária;

g) Participar nos processos de contratação de fornecimento externo de alimentação de

doentes e cola boradores;

h) Participar nos processos de aquisição dos produtos alimentares e dietéticos e nutrição

artificial e na elaboração dos documentos internos necessários ao controlo da qualidade

dos mesmos;

i) Participar em programas e ações multidisciplinares desenvolvidas nas áreas da prevençäo

da doença, promoção da saúde, reabilitação e educação alimentar;

j) Participar na formação pré e pós-graduada de técnicos da área da nutrição e outros

profissionais de saúde;

k) Ser consultor na área da nutrição e alimentação dentro da instituição;

l) A gestão do contrato de alimentação na vertente não clínica;

m)Planear e assegurar o funcionamento dos serviços de bar disponíveis nas unidades do

CHEDV, monitorizando e acompanhando os inerentes contratos de exploração;

n) Assegurar a monitorização da faturação mensal e elaboração de mapas estatísticos de

refeições fornecidas diariamente aos vários serviços assistenciais.

Artigo 62e

Serviço de Reprocessamento de Dispositivos Médicos

1. O Serviço de Reprocessamento de Dispositivos Médicos será dirigido por um enfermeiro

designado pelo Conselho de Administração, sob proposta do Enfermeiro-Diretor, atendendo

ao perfil e experiência, nos termos da legislação em vigor.

2. O Serviço de Reprocessamento de Dispositivos Médicos visa assegurar o processamento

global de todos os dispositivos médicos reutilizáveis, com necessidade de uso estéril,

segundo as boas práticas e normas aplicáveis.
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3. o Serviço de Reprocessamento de Dispositivos Médicos deve convergir para a prossecução

das suas competências de forma centralizada, potenciando a eficiente utilização da

capacidade instalada e o aproveitamento de economias de escala.

4. Compete ao Serviço de Reprocessamento de Dispositívos Médicos, nomeadamente:

a) Assegurar a gestão dos circuitos de reprocessamento de instrumental cirúrgico e material

de consumo clínico necessários à prossecução dos fins da organização;

b) Colaborar na correta disponibilização dos esterilizados;

c) Colaborar na definição de necessidades de instrumental cirúrgico definindo um plano

anual de aquisições e participando na sua escolha;

d) Colaborar na esterilização de materiais de entidades externas, nomeadamente dos

cuidados de saúde primários, decorrente de protocolos estabelecidos;

e) Manter atualizada a estatística da atividade desenvolvida, de modo a garantir a correta

ímputação aos diferentes centros de custo do CHEDV e a monitorizar a eficiência na

utilização dos recursos;

5' Colaborar com a comissão de controlo de infeção na definição de normas que previnam e

controlem o risco de infeção associado à utilização de dispositivos médicos esterilizados ou

desinfetados.

Artigo 63e

Serviço Social

1' O Serviço Social é dirigido por um profissional com formação adequada, nomeado pelo

Conselho de Administração, tendo em consideração o perfil e as competências técnicas

exigidas, nos termos da legislação em vigor.

2. Compete, nomeadamente, ao Serviço Social:

a) lntegrar as equipas de saúde;

b) lnformara e esclarecer o utente e a família sobre os seus deveres, direitos e apoios

sociais;

c) ldentificar e analisar os problemas e as necessidades de apoio social dos utentes e das

respetivas famílias, mediante a prévia elaboração de planos de intervenção social;

d) Cooperar com os serviços de internamento e urgência na programação das altas

hospitalares e assegurar a continuidade dos cuidados e a reintegraçäo do doente na

comunidade;
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e) Articular-se com os restantes profissionais do CHEDV para melhor garantir a qualidade,

humanização e eficiência na prestação do apoio social;

f) Proceder à investigação, estudo e conceção de processos, métodos e técnicas de

intervenção social.

Artigo 64e

Serviço de Psicologia

1-. O Seruiço de Psicologia tem como responsável um profissional com formação adequada,

nomeado pelo Conselho de Administração, sob proposta do diretor clínico.

2. Compete ao serviço de Psicologia, nomeadamente:

a) Colaborar com todas as equipas de saúde nas várias áreas de prestação de cuidados

clínicos, na sua competência específica;

b) Contribuir para uma abordagem multidisciplinar do doente;

c) Participar em programas de educação para a saúde e em programas de investigação,

ensino e formação dos profissionais de saúde.

Artigo 65e

Serviço de Gestão de Doentes e Arquivo

L O Serviço de Gestão de Doentes e Arquivo é dirigido por um profissional com perfil e

competências adequadas, nomeado pelo Conselho de Administraçâo, sob proposta do

responsável pelo pelouro

2. Compete ao Serviço de gestão de doentes e Arquivo, nomeadamente:

a) Operacionalizar o registo da informação relativa à produção;

b) Definir procedimentos uniformes e transversais a todos os serviços, que garantam a

coerência da informação;

c) Gerir funcionalmente a base de dados de registo da produção;

d) Monitorizar a qualidade da informação registada pelos serviços, com vista à otimizaçäo

da faturação;

e) Operacionalizar os registos relativos às taxas moderadoras e sua cobrança;

f) Zelar pela organização, manutenção e permanente atualização do arquivo do CHEDV;

g) Organizar e conservar, de acordo com o seu valor arquivístico e no cumprimento da

legislação aplicável, os processos e documentos do CHEDV.
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Artigo 66e

Serviço de lnvestigação, Formação, Epidemiologia e Saúde Pública Hospitalar

1. O Serviço de lnvestigação, Formação, Epidemiologia e Saúde Pública Hospitalar (SIFESP) é

dirigido por um profissional clínico, nomeado pelo Conselho e Administração, sob proposta

do diretor clínico, preferencialmente com experiência em investigação clínica ou

epidemiologia, tendo em consideração o perfil ou competências técnicas.

2. O Serviço de lnvestigação, Formação, Epidemiologia e Saúde Pública Hospitalar (SIFESP)

deve, através de uma visão e estrutura integrada, colaborar na prestação de cuidados de

saúde hospitalares e na articulação entre as atividades hospitalares do CHEDV e a de outros

prestadores de saúde e agentes da comunidade, visando a obtenção de ganhos em saúde

das populações, cabendo-lhe, nomeadamente:

a) Apoiar a implementação e participação do CHEDV nos programas de saúde pública, como

sejam os programas prioritários de saúde de âmbito nacional e local;

b) Apoiar o planeamento, monitorização e avaliação da prestação de cuidados de saúde e da

organização de serviços de saúde, na sua adequação e resposta às necessidades de saúde

da comunidade servida pelo hospital e no apoio aos restantes prestadores de cuidados de

saúde com os quais o hospital se articula, incluindo as suas vertentes epidemiologicas;

c) Preparar o CHEDV para situações de emergência ou de contingência, como sejam

epidemias, situações de catástrofe ou outras ameaças de saúde pública;

3. O SIFESP desenvolve a sua atividade em estreita colaboração com os serviços clínicos e com

o Serviço Farmacêutico e visa apoiar e promover a investigação clínica em todas as suas

vertentes, criando condições para a realização de ensaios clínicos.

4. O SIFESP promove o acesso a terapias inovadoras, à vanguarda do conhecimento científico e

à adoção das melhores práticas no acompanhamento dos doentes, gerando também dados

de maior qualidade para suporte à decisão clínica.

5. O SIFESP tem também como objetivo promover a formação e desenvolvimento profissional

dos colaboradores do CHEDV, de forma a manter os padrões de excelência na prestação de

cuidados de saúde, garantir a disseminação das boas práticas, contribu¡r para a melhoria da

qualidade e humanização e incentivar os profissionais a diagnosticar necessidades e a

envolver-se na promoção de ações formativas e projetos inovadores.

6. No âmbito das competências em formação do slFESp, cabe-lhe, nomeadamente:

ø¡
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a) Oferecer, de forma individualizada a todos os profissionais, condições de evolução e

aperfeiçoamento profissional, promovendo o reforço de competências com mudança de

atitudes e comportamentos profissionais;

b) Proceder, em articulação com os gestores dos diversos serviços, à identíficação das

necessidades de formação de todos os profissionais do CHEDV, que cumpram com os

objetivos da instituição;

c) Elaborar o plano de formação anual do CHEDV, bem como o respetivo orçamento

previsional, e submetê-lo à aprovação do Conselho de Administração;

d) Organizar, em art¡culação com as diversas áreas profissionais, os processos de

candidatura a financiamento externo para desenvolvimento da formação e investigação e

acompanhar a sua execução;

e) Avaliar o ¡mpacto e os resultados obtidos com as ações de formação e dos projetos

inovadores;

f) Elaborar o relatório de atividades de formação internas e externas, bem como o

cumprimento dos normatívos legais nesta matéria.

Artigo 67e

Serviço de Segurança, Higiene e Saúde no Trabalho

1. O Serviço de Segurança, Higiene e Saúde no Trabalho (SSHST) é dirigido por um profissional

com perfil adequado, nomeado pelo Conselho de Administração, sob proposta do

responsável pelo pelouro, no cumprimento da legislação legalmente aplicável.

2. O SSHST tem como objetivo a promoção da Segurança, Higiene e Saúde dos profissionais,

assegurando condições de trabalho que salvaguardem a segurança e a saúde dos

profissionais;

3. Compete ao SSHST, nomeadamente:

a) lnformar e formar os profissíonais no domínio da segurança e saúde no trabalho;

b) Prevenir a ocorrência de acidentes de trabalho e o aparecimento de doenças

profissionais;

c) Assessorar o Conselho de Administração em matéria de segurança e saúde no trabalho.

d) Planear a prevençäo, integrando a análise das condiçöes de trabalho nos Serviços e a

avaliação dos riscos, nas auditorias/inspeções internas;

e) Analisar e acompanhar os acidentes de trabalho ocorridos, propondo medidas

preve ntivas/co rretivas;
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f) Emitir Pareceres técnicos relativos à Segurança e Higiene dos locais de trabalho;

g) Realizar exames de vigilância da saúde, elaborando relatórios e fichas de aptidão, bem

como organizar e manter atualizados os registos clínicos e outros elementos informativos

relativos ao trabalhador;

h) Analisar e efetuar a participação obrigatória de suspeita de doença profissíonal;

i) Desenvolver atividades de promoção da saúde;

j) Assegurar ações de vacinação aos profissionais mantendo o registo atualizado;

k) A coordenação e gestäo da recolha e tratamento de resíduos hospitalares e urbanos no

seguimento da legislação em vigor.

Artigo 68e

Equipa de Gestão de Altas

L. A equipa de gestão de altas (EGA) é uma estrutura multidisciplinar dedicada à preparação e

gestão das altas hospitalares de doentes que requeiram seguimento de saúde e social, quer

no domicílio, quer em articulação com as unidades da rede de cuidados continuados

integrados da área de influência do CHEDV.

2. A EGA é constituída por um médico (que coordena) e um enfermeiro, propostos

respetivamente pelo diretor clínico e pelo enfermeiro diretor e ainda por um assistente

social, todos nomeados pelo Conselho de Administração.

3. A EGA articula-se a nível ¡nterno com os serviços de internamento através de representantes

de cada serviço indicados pelo respetivo diretor, tendo ainda uma articulação preferencial

com o serviço domiciliário.

4' A EGA articula-se a nível externo, com as equipas coordenadoras locais e regionais da rede

nacional de cuidados continuados integrados e com as equipas prestadoras de cuidados

continuados dos centros de saúde.

Artigo 69e

Gabinete Coordenador de Colheitas e Transplantes

1. O Gabinete Coordenador de Colheitas e Transplantes é chefiado por médico designado pelo

Conselho de Administração sob proposta do Diretor Clínico.

2' Compete ao Gabinete Coordenador de Colheitas e Transplantes coordenar toda a atividade

de colheita e transplantação de órgãos e tecidos no CHEDV.
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3. O Coordenador de Colheitas e Transplantes articula-se com os restantes serviços no sentido

de manter um sistema que permita a identificação de potenciais dadores de órgãos e tecidos

no hospital.

Artigo 70e

Unidade Local de Gestão de Acessos

1. A Unidade Local de Gestão de Acessos (ULGA) é constituída por um coordenador, pela

Direção Clínica e por uma equipa multiprofissional com elementos com competências nas

áreas de gestão em saúde e nas áreas administrativas, sendo todos nomeados pelo Conselho

de Administração.

2. As competências da ULGA estão previstas na legislação que regula o Sistema lntegrado de

Gestão do Acesso dos utentes ao Serviço Nacional de Saúde (S|GA SNS).

3. Além das competências previstas legalmente, deve a ULGA:

a) Avaliar e reportar às URGA e UGA toda a informação que seja por estas considerada

pertinente, designadamente sobre a produção base e adicional, contratualizada e

realizada, a evolução da Lista de lnscrítos, a capacidade técnica da instituição, a

capacidade instalada, os recursos e a utilização das instalações;

b) Elaborar a informação necessária à gestão e monitorização da lista de inscritos;

c) Elaborar o relatório periódico da produção realizada (e respetivos indicadores) e sua

repercussão na lista de inscritos.

d) Monitorizar o programa de consulta a tempo e horas e garant¡r o cumprimento das suas

disposições legais;

e) Supervisionar todo o circuito do doente inscrito e acompanhamento dos seus vários

movimentos na lista;

f) Monitorizar o funcionamento dos programas de Consulta a Tempo e Horas e Lista de

inscritos para Cirurgia, identifícando desconformidades e definido medidas corretivas a

adota r;

g) Elaborar a informação necessária para o planeamento, a gestão e a tomada de decisões

pelo CA relativos às listas de espera.

Secção lV

Área de Suporte e de Gestão
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Artigo 7le

Organização, definições e objetivos da área de suporte e de gestão

1-. De acordo com a missão do CHEDV, a Área de Suporte e de Gestão está organizada em

Servíços e Unidades Orgânicas ou Funcionais, e constitui uma dimensão descentralizada de

autoridade e de responsabilidade.

2. Todos os Serviços e estruturas intermédias de gestão que compõem a Área de Suporte e de

Gestão, podem ser dotadas de gestão descentralizada e responsabilidade sobre a

contratualização de gastos, rendimentos e investimentos, tendo em conta o orçamento e a

sustentabilidade global do CHEDV e no âmbito da contratualização interna, podendo os

mesmos apresentar ao Conselho de Administração modelos que permitam a obtenção de

rendimentos independentes do contrato-programa.

Artigo 72e

Estruturas da Área de Suporte e de Gestão

1. A Área de Suporte e de Gestão integra os seguintes Serviços e estruturas intermédias de

gestão:

a) Serviço de Gestão financeira

b) Serviço de Compras

c) Serviço de Planeamento e Apoio à Gestão

d) Serviço de Gestão de Recursos Humanos

e) Serviços de Logística e tmobilizado

f) Serviço de Sistemas e Tecnologias de lnformação

g) Serviço de lnstalações e Equipamentos

h) Serviço de Operações Hoteleiras

i) Gabinete de Qualidade, Acreditação e Certificaçâo

j) Serviço de Vigilância e Transportes

k) Serviço de Assistência Espiritual e Religiosa

l) Gabinete de Codificação Clínica e Auditoria.

2. Mediante aprovação do Conselho de Administração, os Serviços e estruturas intermédias de

gestão que compõem a área de Suporte e de Gestão, poderão dispor de Regulamento

específico.
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Artigo 73e

Serviço de Gestão Financeira

O Serviço de Gestão Financeira é dirigido por um profissional com perfil adequado, nomeado

pelo conselho de Administração, sob proposta do responsável pelo pelouro, no

cumprimento da legislação legalmente aplicável.

Compete ao Serviço de Gestão Financeira, nomeadamente:

a) Assegurar a escrituração contabílística dos registos patrimoniais e de caixa, de acordo

com o plano de contabilidade do ministério da saúde e com as diretrizes que lhe são

aplicáveis;

b) Organizar, registar e controlar os fluxos financeiros, aplicando os saldos disponíveis, nos

termos das orientações do Conselho de Administração;

c) Contribuir para a elaboração do orçamento e acompanhar a sua execução;

d) Elaborar a informação económica e financeira para os fins internos e externos, dando

cumprimento aos deveres de informação periódica, nos termos da lei;

e) Efetuar os registos contabilísticos (no sistema geral, analítica e orçamental) do

imobilizado e amortizações, assegurando a sua permanente atual¡zação face ao cadastro

de imobilizado, bem como validar o cálculo das amortizações;

f) Assegurar o registo das imobilizações em curso e a sua transferência para ativos tangíveis,

aquando da entrada em funcionamento;

g) Submeter ao conselho de administração a informação de natureza económica e

financeira de apoio à decisão;

h) Estudar e propor ao conselho de administração medidas de política orçamental, de

tesouraria, de capitalização, de amortizações e de provisões;

i) Elaborar e manter atualizado um sistema de contabilidade geral, analítica e orçamental

que assegure a coerência e correção da informação económico-financeira.

Artigo 74e

Serviço de Compras

L. O Serviço de Compras é dirigido por um profissional com perfil adequado, nomeado pelo

Conselho de Administração, sob proposta do responsável pelo pelouro, no cumprimento da

legislação aplicável.

2. Ao Serviço de Compras compete garant¡r a aquisição, com mais-valia técnica e financeira,

dos bens e serviços necessários à prossecução da missão do CHEDV, assegurando a sua
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colocação oportuna e eficiente junto dos utilizadores, potenciando a críação de sinergias

negociais pela promoção da gestão integrada das relações com os fornecedores.

3. Compete ao Serviço de Compras, nomeadamente:

a) Programar as necessidades e adquirir todos os bens, serviços, equipamentos e

empreitadas, necessários à prossecução dos fins do CHEDV;

b) Proceder sistematicamente à avaliação, negociação e seleção de fornecedores de forma a

obter as melhores condições de fornecimento para o CHEDV, desenvolvendo estratégias

de compra por fornecedor e por produto, avaliando continuamente o mercado;

c) Promover e desenvolver todos os trâmites, oportuna e atempadamente, dos

procedimentos de contratação pública para a aquisição de produtos, equipamentos e

serviços;

d) Propor medidas e projetos de redução de custos quer em investimento quer em

consumos;

e) Zelar pelo cumprimento da legislação de contratação pública em todos os processos de

aquisição do CHEDV.

Artigo 75e

Serviço de Planeamento e Apoio à Gestão

1. O Serviço de Planeamento e Apoio à Gestão é dirigido por um profissional com perfil

adequado, nomeado pelo Conselho de Administração, sob proposta do responsável pelo

pelouro, no cumprimento da legislação aplicável.

2. O Serviço de Planeamento e Apoio à Gestão visa fornecer informação útil e atempada ao

Conselho de Administração, que dê suporte e segurança ao processo de decisão,

acompanhando e monitorizando indicadores que concorrem para o cumprimento da missäo

e objetivos do CHEDV, numa ótica de benchmarking e de prossecução da melhoria contínua

da eficiência organizacional.

3. Compete ao Serviço de Planeamento e Apoio à Gestão, nomeadamente, o seguinte:

a) Colaborar na preparação do orçamento, plano de desempenho, plano de negócios e

relatório de atividades do CHEDV, em articulação com o Conselho de Administração e os

responsáveis das unidades orgânicas;

b) Acompanhar, sob a coordenação do Conselho de Administração, a atividade do CHEDV,

em articulação com as Unidades de Gestão e Serviços;
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c) Propor e colaborar no desenvolvimento e implementação, em art¡culação com as áreas

funcionais envolvidas, de medidas de melhoria, otimização e simplificação de processos e

procedimentos, com impacto na organização e funcionamento do CHEDV;

d) Desenvolver e efetuar o acompanhamento de indicadores de desempenho de índole

quantitativa e qualitativa, analisando os desvios face à atividade programada e global

esperada elencando medidas corretivas;

e) Produzir relatórios de controlo de ativídades do CHEDV, nomeadamente em termos de

informação de produção e demais estatísticas a enviar para entidades externas.

f) Monitorizar a execução da contratualização interna por especialidade;

g) Coordenar a elaboração do relatório anual de gestão e contas.

Artigo 76e

Serviço de Gestão de Recursos Humanos

1,. O Serviço de Gestão de Recursos Humanos {SGRH) é dirigido por um profissional com perfil

adequado, nomeado pelo Conselho de Administração, sob proposta do responsável pelo

pelouro, no cumprimento da legislação aplicável.

2. Ao Serviço de Gestão de Recursos Humanos compete o apoio à definíção e concretização das

políticas de gestão dos recursos humanos do CHEDV, assegurando a implementação dos

mecanismos e técnicas adequadas no recrutamento, e dando o necessário suporte aos

processos de desenvolvimento, acompanhamento e avaliação dos profissionais da

instituição.

3. compete ao serviço de Gestão de Recursos Humanos, nomeadamente, o seguinte:

a) Planear, identificar e caracterizar as necessidades de recursos humanos, com base nas

orientações do Conselho de Administração, elaborar o plano de recursos humanos e

assegurar a respetiva implementação e controlo, garantindo a produção e

disponibilização de informação de gestão;

b) Assegurar todos os processos de recrutamento, seleção, contratação, mobilidade e

exoneração de colaboradores, bem como os de contratação, alteração ou termo de

contratos;

c) Gerir o quadro de pessoal garantindo a execução de todos os procedimentos, desde o

recrutamento à aposentação;

d) Organizar e manter os dados e processos individuais dos colaboradores, o arquivo central

destes processos e a base de dados de recursos humanos;
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e) Gerir adequadamente o processo de controlo de assiduidade e pontualidade, bem como

garantir o processamento de remunerações referentes aos colaboradores;

f) Assegurar o cumprimento de todas as obrigações legais em matéria de recursos

humanos, designadamente os atos de administração dos regimes contr¡butivos, ação

social complementar e/ou outros similares;

g) Promover a interpretação e aplicação da legislação e aconselhando aos colaboradores

práticas e procedimentos de acordo com os quadros legais e regulamentares em vigor;

h) Assegurar a adequação do normativo interno em matéria de recursos humanos,

desenvolvendo regulamentação interna;

i) Elaborar pareceres de suporte à tomada de decisão do conselho de administração na área

dos recursos humanos;

j) Assegurar a operacionalização dos sistemas de avaliação de desempenho, de acordo e

nos termos da legislação vigente, assumindo o desenvolvimento do sistema de avaliação

de desempenho como instrumento estruturante da melhoria do desempenho da

organização;

k) Elaborar o relatório social do CHEDV, bem como proceder a estudos de condições de

trabalho, motivação profissional e produtividade quando incumbido pelo Conselho de

Administração;

l) Efetuar a análise e garantir o tratamento e qualificação dos acidentes de trabalho e em

serviço;

m) Garantir informação de recursos humanos que permita à gestão planear e acompanhar a

despesa de pessoal.

n) Gerir esses recursos em função do mapa de pessoal aprovado;

o) Elaborar o orçamento anual para os recursos humanos e monitorizar a respetiva

execução.

ArtigoTTe

Serviço de Logística e lmobilizado

1. O Serviço de Logística e lmobilizado é dirigido por um profissional com perfil adequado,

nomeado pelo Conselho de Administração, sob proposta do responsável pelo pelouro, no

cumprimento da legislação aplicável.

2. Compete ao Serviço de Logística e lmobilizado proceder à gestão admínistrativa, física e

económica dos stocks, nomeadamente a distribuição e monitorização das existências, de
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forma a garantir a segurança e a eficiência da sua utilização, bem como garantir a

permanente atualização e monitorização do cadastro de imobilizado, de modo a que reflita a

situaçäo real.

3. Compete ao Serviço de Logística e imobilizado, nomeadamente:

LGestão de Existências

a) A coordenação de atividades de apoio geral às diversas unidades orgânicas do

CHEDV, abrangendo a gestão dos armazéns das unidades hospitalares (com

exclusão do armazém dos serviços farmacêuticos), os stocks e respetiva

distribuição;

b) Desenvolver uma adequada política de gestão económica de stocks para todo o

CHEDV, nomeadamente definindo e controlando os pontos de encomenda, bem

como os níveis de stocks (excluindo farmacêuticos);

c) Proceder a revisões periódicas dos níveis e perfis de consumo dos diversos centros

de custo, bem como seguir a evolução dos consumos, verificando desvios ou

identificando oportunidades de redução de custos;

d) Garantir a manutenção física e contabilística dos stocks, zelando pela sua correta

arrumação física e segurança;

e) Estabelecer e garantir os circuitos adequados de distribuição interna, reposição e

devolução, com os serviços utilizadores, programando a distribuição pelas diversas

unidades do CHEDV.

ll.Gestão de lmobilizado

a) Assegurar o cumprimento da legislação e dos normativos aplicáveis, bem como dos

procedimentos de controlo interno em vigor;

b) Controlar todos os bens afetos ao CHEDV relativamente ao seu cadastro, em

termos de aquisições, amortizações, transferências internas, abates e reavaliações,

bem como coordenar o registo destas operações;

c) Assegurar o cumprimento das políticas de cálculo de amortizações e reavaliações;

d) Assegurar a correção e atualização do cadastro de imobilizado;

e) Efetuar o inventário do imobilizado e distribuir as "folhas de carga" para validação

pelos responsáveis pela guarda física dos bens localizados nos diversos serviços,

unidades e gabinetes do CHEDV;

f) Preparar os processos de alienação e destruição de bens cadastrados;
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g) Comunícar ao Conselho de Administração os bens desaparecidos, danificados ou

obsoletos;

h) Produzir informação de gestão para o Conselho de Administração.

Artigo 78e

Serviço de Sistemas e Tecnologias de lnformação

1-. O Serviço de Sistemas e Tecnologias de informação (SSTI) é dirigido por um profissional com

perfil adequado, nomeado pelo Conselho de Administração, sob proposta do responsável

pelo pelouro, no cumprimento da legislação legalmente aplicável.

2. O serviço de Sistemas e Tecnologias de lnformação tem por missão disponibilizar e assegurar

o desenvolvimento e operacionalidade dos recursos e serviços de informática e

comunicações a todos os colaboradores e utentes do CHEDV, integrando os equipamentos e

as infraestruturas de comunicação, apoiando e promovendo a sua utilização e inovação.

3. Compete ao Serviço de Sistemas e Tecnologias de lnformação, nomeadamente:

a) Acompanhar a implementação dos sistemas e tecnologias de informação e comunicação,

assegurando a sua gestão e continuada adequação aos objetivos da organização;

b) Prestar assistência às redes informáticas e aos equipamentos instalados;

c) Produzir novas aplicações informáticas ou promover a sua atualização;

d) Elaborar cadernos de encargos e dar parecer sobre a aquisição de hardware e software;

e) Propor e dinamizar ações de formação para os profissionais do hospital;

f) Definir e desenvolver as medidas necessárias à segurança e integridade da informação e

comunicações.

g) Avaliar o impacto, organizacional e tecnológico, de novos sístemas, e propor ao Conselho

de Administração a sua implementação, sempre que se justifique;

h) Configurar, gerir e administrar os recursos físicos, otimizando a sua utilização,

interligação, complementaridade e partilha das capacidades existentes, resolvendo os

incidentes de exploraçäo;

i) Emitir pareceres técnicos, sempre que lhe seja solicitado pelo conselho de administração,

bem como participar na definição da política relativa às tecnologias de informação e

comunicaçäo do CHEDV.
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Artigo 79e

Serviço de lnstalações e equipamentos

O Serviço de lnstalações e Equipamentos (SlE) é dirigido por um profissional com perfil

adequado, nomeado pelo Conselho de Administração, sob proposta do responsável pelo

pelouro, no cumprimento da legíslação legalmente aplicável.

O Serviço de lnstalações e Equipamentos tem como missão a implementação de programas

de manutenção e monitorização que garantam o correto funcionamento das instalações e

equipamentos do CHEDV, assegurando a manutenção e fiscalização geral de todas as

instalações, assim como a manutenção e fiscalização do equípamento médico, hoteleiro e

administrativo, garantindo a sua segurança e funcionalidade;

O Servíço de lnstalações e Equipamentos integra o Gestor de Energia e Recursos (GER),

nomeado pelo Conselho de Administração, que acumula com as funções de Editor de

inserção de dados com consumos e custos de utilities e produção de resíduos, no Portal do

Plano Estratégico de Baixo Carbono (PEBC) e do Programa de Eficiência Energética na

Administração Pública (Eco.AP).

Compete ao Serviço de lnstalações e Equipamentos, nomeadamente:

a) Assegurar a gestão e garantir a operação, manutenção preventiva e corretiva das

instalações técnicas (elétricas, mecânicas, eletromecânicas, entre outras), bem como a

gestão de sistemas de energia elétrica, água, fluidos e redes de gases medicinais, e

demais instalações técnicas especiais que não sejam da responsabilidade de uma

entidade subcontratada;

b) Proceder ao planeamento, coordenação e acompanhamento das intervenções nos

edifícios do centro hospitalar;

c) Proceder à elaboração de cadernos de encargos e à emissão de pareceres de escolha de

equipamentos e de empreitadas de obras;

d) Planear, em articulação com o Gestor de Energia e Recursos (GER), um conjunto de

atividades que visem a gestão racional dos recursos energéticos, propondo soluções ao

conselho de administração, sempre que se justifique, de novas formas de produção de

energia e medidas de gestão ambiental, bem como zelar pela otimização dos recursos

existentes e pugnar pelas soluções técnicas que garantam a melhor relação custo-

benefício;
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e) Assegurar a manutenção geral dos edifícios do CHEDV, bem como da respetiva

envolvente, nomeadamente a manutenção dos espaços verdes e destinados à circulação

e estacionamento de viaturas;

f) Acompanhar o ciclo de vida dos equipamentos desde a aquisição até ao abate, planeando

as grandes reparações ou substituições totais;

g) Assegurar a manutenção dos equipamentos médicos e cirúrgicos, bem como de

electromedicina e administrativo, que não sejam da responsabilidade de uma entidade

contratada, de forma a garantir a sua funcionalidade em segurança;

h) Assegurar a operacionalidade e manutenção dos sistemas de incêndios, designadamente

extintores e bocas-de-incêndio;

i) Participar na elaboração de planos de emergência, a integrar no plano de emergência

interno;

j) lntervir em situações de emergência, apoiando as operações de gestão do risco e

emergência, em particular em situações que possam comprometer a vida dos utentes,

devido a anomalía no fornecimento de fluidos medicinais, industriais ou em instalações e

equipamentos essenciais à vida;

k) Emitir parecer técnico, sempre que o conselho de administração, ou outra unidade da

organização, o solicite.

Artigo 80e

Serviço de Operações Hoteleiras

1. O Serviço de Operações Hoteleiras (SOH) é dirigido por um profissionalcom perfil adequado,

nomeado pelo Conselho de Administraçäo, sob proposta do responsável pelo pelouro, no

cumprimento da legislação legalmente aplicável.

2. O Serviço de Operações Hoteleiras tem como missão o apoio aos serviços de prestação de

cuidados clínicos, nas funções inerentes aos serviços gerais, nomeadamente alimentação,

higiene e limpeza, tratamento e distribuição de roupa;

3. Compete ao serviço de Operações hoteleiras, nomeadamente:

a) A gestão da rouparia, tratamento de roupa e de fardamento hospitalar;

b) A gestão dos serviços de higienização e limpeza, dos espaços e edifícios do CHEDV;

c) Compete aos SOH articularem-se com os restantes serviços do CHEDV, assim como, com

os prestadores de serviços externos, de forma a assegurarem a boa execução das funções

descritas nas alíneas anteriores.
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Artigo 81e

Gabinete de Qualidade, Acreditação e Certificação

O Gabinete de Qualidade, Acreditação e Certificação é coordenado por um profissional com

perfil adequado, nomeado pelo Conselho de Administração, sob proposta do responsável

pelo pelouro, no cumprimento da legislação legalmente aplicável.

Ao Gabinete de Qualidade, acreditação e certificação, cabe a promoção e desenvolvimento

de uma cultura de qualidade, que satisfaça os objetivos estratégicos do CHEDV e lhe confira,

através de processos de certificação, o reconhecimento de excelência.

Compete, entre outras funções, ao Gabinete de Qualidade, Acreditação e Certificação:

a) Proceder a auditorias internas das normas de qualidade junto dos serviços do CHEDV;

b) Orientar e acompanhar a elaboração dos manuais e qualidade nos vários serviços do

Centro Hospitalar;

c) Acompanhar os inquéritos de satisfação dos colaboradores e serviços;

d) Preparar os serviços do CHEDV para processos de auditoria externa com vista a

Acreditação e Certificação;

e) Colaborar com o Conselho de Administração na estratégia global e sectorial dos sistemas

de gestão da qualidade;

f) Garantir o controlo da documentação do sistema de gestão da qualidade.

2

3

Artigo 82e

Serviço de Vigilância e Transportes

L. O Serviço de Vigilância e Transportes é dirigido por um profissional com perfil adequado,

nomeado pelo Conselho de Administração, sob proposta do responsável pelo pelouro, no

cumprimento da legislação legalmente aplicável.

2. O Serviço de Vigiläncia e Transportes tem como competências assegurar a gestão das

portarias, transportes de doentes e gestão de viaturas do CHEDV.

3. Compete ao Serviço de Vigilância e Transportes, nomeadamente:

a) Garantir o cumprimento das normas de acesso de utentes, familiares e visitantes às

instalações do CHEDV;

b) Assegurar o transporte de doentes para a realização de consultas, exames e tratamentos

no exterior da responsabilidade do CHEDV;
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c) Assegurar um serviço de transporte entre as diferentes unidades do CHEDV, de acordo

com a solicitação de outros serviços e das regras estabelecidas pelo conselho de

administração;

d) Estudar e programar a correta manutenção da frota automóvel do CHEDV, de forma a

garantir a sua funcionalidade em segurança e eficiência;

e) Garantir o cumprimento das obrigações legais relativas à circulação das viaturas do

CHEDV, nomeadamente no que à utilização e despesas por viatura concerne, bem como

no que respeita à inscrição de viagens, motoristas e utilizadores, bem como a consumo de

combustível, portagens e manutenção, analisando desvios e promovendo necessárias

ações corretivas;

f) Planear e assegurar a função de segurança e vigilância, em articulação com os serviços

interessados.

Artigo 83e

Serviço de Assistência Espirituale Religiosa

1. o Serviço de Assistência Espiritual e Religiosa (SAER) é dirigido por um profissional nomeado

pelo Conselho de Administração de entre os ministros das confissões religiosas devidamente

acreditados

2. O Serviço de Assistência espiritual e religiosa tem como missão prestar apoio espiritual e

religioso aos doentes e seus familiares, bem como aos profissionais do CHEDV.

3. O SAER integra os ministros de confissão católica e os ministros de outras confissões e

religiões que regularmente assistam doentes do CHEDV.

4. No cumprimento da lei da liberdade religiosa, têm acesso às instalações do CHEDV os

ministros de todas as confissões e religiões que se dirijam ao CHEDV para assistir doentes e

lhes prestar o apoio solicitado, salvaguardando-se a exigência de registo prévio junto do

responsável pelo SAER, com apresentação de documentação adequada, para acreditação e

atribuição do cartão de identificação a exibir, sempre que se encontrem em serviço no

hospital.

5. A composição, organização e funcionamento do serviço de assistência espiritual e religiosa

constarão de regulamento interno próprio, a aprovar pelo Conselho de Adm¡nistração, que

deve ser disponibilizado aos utentes.

6. Os profissionais de saúde, os demais funcionários e os voluntários que trabalhem ou prestem

serviços no CHEDV, bem como os assistentes espirituais ou religiosos, devem respeitar as
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convicções religiosas dos utentes e os seus direitos à assistência, não os podendo obrigar,

pressionar nem, por qualquer forma, influenciar na escolha do assistente espiritual ou

religioso.

7. Os assistentes espirituais ou relígiosos que integram o Serviço de Assistência Espiritual e

Religiosa do CHEDV elaboram anualmente um relatório descritivo da atividade de assistência

espiritual e religiosa prestada, e das necessidades verificadas, que apresentam ao Conselho

de Administração para apreciação.

Artigo 84e

Gabinete de Codificação Clínica e Auditoria

L. O Gabinete de Codificação Clínica e Auditoria (GCCA) é coordenado por um médico auditor

da codificação clínica, nomeado pelo conselho de administração, sob proposta do

responsável pelo pelouro, no cumprimento da legislação e normativos aplicáveis.

2' O GCCA tem como missão a realização da codificação clínica dos episódios de internamento

e ambulatório, bem como a realização de auditorias à codificação clínica, em cumprimento

das regras de codificação da tnternational classification of Dieases (tcD).

3' As atividades de codificação clínica e de auditoria à codificação clínica são realizadas por

médicos com formação específica e habilitados para realizar a sua atividade em qualquer

área clínica.

4. São competências do médico codificador:

a) Codificar os episódios que lhe forem atribuídos;

b) Articular-se com o médico auditor da codificação clínica sempre que seja necessário

clarificar informação clínica e uniformizar a aplicação das regras de codificação;

c) Efetuar a revisão da codificação dos episódios devolvidos pelo médico auditor.

5. São competências do médico auditor coordenador:

a) Coordenar os médicos codificadores, garantindo o eficaz funcionamento do GCCA;

b) Realizar auditorias regulares aos episódios codificados;

c) Articular-se com a Direção Clínica e os Diretores dos Serviços Clínicos com vista à

melhoria contínua da qualidade dos registos clínicos dos episódios a codificar;

d) Promover a formação e a atualização técnica dos elementos do GCCA;

e) Colaborar, sempre que lhe for solicitado, na análise de propostas de atividade no âmbito

do contrato programa, novos programas de financiamento e introdução de novas

técn icas;
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f) Elaborar propostas de reposta às solicítações recebidas pelo CHEDV no âmbito da

codificação clínica.

6. O GCCA desenvolve a sua atividade em colaboração com o Conselho de Administração e os

diversos Serviços, contribuindo para a melhoria da qualidade da informação clínica,

administrativa e da gestão.

7. O GCCA conta com o apoio administrativo do SPAG que, neste âmbito, tem as seguintes

competências:

a) Garantir o circuito e a validação administrativa dos episódios com alta;

b) Garantir o acesso do GCCA às ferramentas informáticas necessárias ao exercício da sua

atividade;

c) Distribuir os episódios a codificar pelos médicos codificadores, de acordo com o plano de

atribuição definido pelo Conselho de Administração;

d) Colaborar com os médicos codificadores e auditores, promovendo a melhoria do

funcionamento do GCCA;

e) Monitorizar a atividade desenvolvida pelos codificadores e pelo auditor da codificação

clínica.

Secção V

Direção e Chefia

Artigo 85e

Constituição e Nomeação de Direções

1. Sem prejuízo da observância dos Princípios da transparência e da igualdade de

oportunidades, bem como do cumprimento dos demais procedimentos legais em vigor,

compete ao Conselho de Administração a nomeação de colaboradores para o exercício de

funções de direção, chefia e coordenação das estruturas intermédias de gestão previstas no

presente Regulamento lnterno.

2. Os titulares dos cargos de direção, chefia e coordenação podem ser livremente exonerados

do exercício destas funções pelo Conselho de Administração, com fundamento em mera

conveniência de serviço, no sentido de ser implementada uma nova dinâmica, por

inobservância da Lei ou dos regulamentos, por näo cumprimento das deliberações do

Conselho de Administração ou por não cumprimento dos objetivos estabelecidos.

*
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3. As Unidades de Gestão de natureza assistencial são coordenados por um gestor intermédio a

nomear pelo Conselho de Administração.

4. Os Diretores de Serviço são nomeados pelo Conselho de Administração, em Comissão de

Serviço, sendo que os procedimentos com vista à nomeação de Diretor de Serviço devem ser

objeto de aviso público, de modo a permitir a manifestação de ínteresse individual.

5. As Unidades e os Gabinetes são geridos por um Coordenador, nomeado pelo Conselho de

Administração, ouvido o Diretor do Serviço onde se integram, quando tal seja aplicável.

Artigo 86e

Competências da Coordenação das Unidades de Gestão da Área de Prestação de Cuidados

Clínicos

L. Em consonância com as orientações estratégicas e os objetivos operacionais estabelecidos

pelo Conselho de Administração, compete à coordenação das unidades de gestão da área de

prestação de cuidados clínicos, em articulação com os Diretores de Serviço:

a) Coordenar o processo de elaboração das propostas de planos de atividade para a

contratual¡zação interna, englobando a atividade assistencial, rendimentos, gastos e

investimentos, e dos relatórios de atividade, de cada um dos serviços integrados na

respet¡va Unidade de Gestão, com a assessoria do SPAG, e submeter à apreciação do

Conselho de Administração;

b) Estabelecer as medidas necessárias à melhoria do funcionamento, dentro do quadro

global da atividade do CHEDV;

c) Fazer o acompanhamento da atividade e respetivos custos, identificando eventuais

desvios e promovendo as intervenções necessárias à sua prevenção e correção;

d) Monitorizar a adequação, qualidade e eficiência dos serviços prestados;

e) Praticar uma política de informação interna que permita aos profissionais conhecer o

funcionamento da instituição, bem como as políticas definidas pelo Conselho de

Administração;

f) Exercer outras competências que lhe sejam delegadas ou subdelegadas pelo Conselho de

Administração.
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Artigo 87e

Competências do Diretor de Serviços da Área de Prestação de Cuidados Clínicos

L. Aos diretores dos serviços da área de prestação de cuidados clínicos, sem prejuízo das

competências atribuídas a outros órgãos, compete planear e dirigir o serviço em articulação

com a coordenação das unidades de gestão e o Conselho de Administração, sendo

responsável pela correção e prontidão dos cuidados de saúde a prestar aos utentes, bem

como pela utilização e eficiente aproveitamento dos recursos postos à sua disposição.

2. Compete, em especial, ao diretor de serviço:

a) Definir a organização da prestação de cuidados de saúde e emitir orientaçöes, na

observância das normas emitidas pelas entidades competentes;

b) Elaborar, nos termos defínidos na alínea a) do n.s 1 do artigo 87.e, o relatório de

atividades e o plano anual que integra a contratualização interna, bem assim como

assegurar o seu adequado cumprimento, ouvida a direção de enfermagem;

c) Analisar mensalmente os desvios verificados face à atividade esperada e às verbas

orçamentadas, corrigi-los ou, sendo necessário, propor medidas corretivas;

d) Assegurar a produtividade e eficiência dos cuidados de saúde prestados e proceder à sua

monitorização e avaliação;

e) Promover a aplicação dos programas de controlo de qualidade e de produtividade,

zelando por uma melhoria contínua de qualidade dos cuidados de saúde;

f) Garantir a organização e constante atualização dos processos clínicos, designadamente

através da revisão das decisões de admissão e de alta, mantendo um sistema de

codificação correto e atempado das altas clínicas;

g) Propor ao Diretor Clínico, quando necessário, a realização de auditorias clínicas;

h) Garantir a atualização das técnicas utilizadas, promovendo por si ou propondo aos órgãos

competentes as iniciativas aconselháveis para a valorização, o aperfeiçoamento e a

formação profissional do pessoal em serviço, e organizar e supervisionar todas as

atividades de formaçäo e investigação;

i) Tomar conhecimento e propor as medidas adequadas em resposta a reclamações

apresentadas pelos utentes;

j) Assegurar a gestão adequada dos recursos humanos, incluindo a avaliação interna do

desempenho global dos profissionais, zelar pelo cumprimento das obrigações laborais do

pessoal do serviço;
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k) Assegurar a observância das leis, dos regulamentos e das normas aplicáveis ao seu

serviço, nomeadamente quanto à salvaguarda dos ativos, assim como o

acom pa nha mento dos objetivos globais definidos;

l) Garantir o reg¡sto atempado e correto da contabilização dos atos clínicos e providenciar

pela gestão dos bens e equipamentos do serviço;

m)Assegurar a gestão eficiente dos consumos, nomeadamente com medicamentos e

material clínico, bem como dos gastos com pessoal correspondentes a abonos variáveis,

nomeadamente com horas extraordinárias, prevenções, noites e subsídios de turnos;

n) Acompanhar as decisões da Comissão de Farmácía e Terapêutica relativamente às

terapêuticas para a sua área clínica, podendo propor à Direção Clínica opções casuísticas.

Artigo 88e

Competências do Diretor de Serviços das Áreas de Apoio à Prestação de Cuidados Clínicos e
Áreas de Suporte e de Gestão

L. Ao Diretor de serviços das áreas de apoio à prestação de cuidados clínicos e áreas de suporte

e de gestão, compete, com salvaguarda das competências atribuídas a outros órgãos,

planear e dirigir toda a atividade da estrutura orgânica, bem como assegurar a eficiente

utilização dos recursos postos à sua disposição, dentro das orientações estratégicas e

operacionais estabelecidas pelo Conselho de Administração.

2. Compete-lhe, nomeadamente:

a) Elaborar o regulamento interno;

b) Elaborar o plano anual de atividades e respetivo orçamento;

c) Analisar mensalmente os desvios verificados face à atividade esperada e verbas

orçamentadas, corrigi-los, ou, sendo necessário, propor medidas corretivas ao Conselho

de Administração;

d) Promover a manutenção de um sistema de controlo interno eficaz destinado a assegurar

a salvaguarda dos ativos, a integridade e fiabilidade do seu sistema de informação, a

observância das leis, dos regulamentos e normas aplicáveis, assim como o

acompanha mento dos objetivos globais definidos;

e) Assegurar a gestão adequada dos recursos humanos, incluindo a avaliação interna do

desempenho global dos profissionaís, zelar pelo cumprimento das obrigações laborais do

pessoal do serviço;

f) Assegurar a correta articulação e resposta às várias estruturas do CHEDV.
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3. As competências definidas no presente artigo, são também aplicáveis aos Diretores e

Coordenadores de todas as estruturas orgânicas previstas no organigrama do CHEDV não

abrangidas pelos artigos anteriores, na medida das orientações emanadas pelo Conselho de

Administração.

Artigo 89e

Funções de Direção em Enfermagem e de Enfermeiro Gestor

1. As funções de direção em enfermagem e de Enfermeiro Gestor dos serviços definidos no

presente Regulamento, decorrerão da aplicação da legislação em vigor.

2. Compete aos elementos em funçöes de direção de enfermagem e Enfermeiro Gestor:

a) Participar nos processos de contratualização interna inerentes ao serviço ou unidades

funcionais;

b) Promover a eficiente gestão dos recursos humanos, Enfermeiros e Assistentes

Operacionais, afetos aos seus serviços;

c) Assegurar a gestão eficiente dos consumos com material clínico e dos gastos com pessoal,

com Enfermeiros e Assistentes Operacionais, correspondentes a abonos variáveis,

nomeadamente com horas extraordinárias, prevenções, noites e subsídios de turnos;

d) Assegurar a informação que caracteriza o nível da atividade assistencial e qualidade da

equipa de enfermagem;

e) Promover a concretização dos compromissos assumidos pelo órgão de gestão, com os

estabelecimentos de ensino ou outras entidades relativamente ao processo de

desenvolvimento de competências de estudantes de enfermagem, bem como de

enfermeiros em contexto académico ou profissional;

f) Assumir a responsabilidade pelas atividades de formaçäo e de desenvolvimento

profissional contínuo dos enfermeiros;

g) Elaborar, promover ou apoiar a concretização de projetos de desenvolvimento técnico-

científico, institucional, de qualidade e inovação que mobilizem e desenvolvam o

conjunto da equipa de enfermagem;

h) Participar na elaboração do plano e relatório de atividades do serviço ou unidade de

prestação de cuidados clínicos.
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Artigo 90e

Competências da Coordenação e Direção dos Técnicos Superiores das Áreas de Diagnóstico e
Terapêutica

L. A designação, respetivas funções e competências de coordenação e direção dos técnicos

superiores das áreas de diagnóstico e terapêutica são as previstas na legislação legalmente

aplicável.

2. As funçöes de coordenação visam proporcionar a eficiência e a rentabilização da atividade

profíssional dos técnicos superiores das áreas de diagnóstico e terapêutica na prestação dos

cuidados de saúde em interligação com os restantes profissionais que compõem as equipas

de saúde e não prejudicam as competênc¡as próprias da estrutura hierárquica.

3. Sem prejuízo do disposto nos números anteriores, compete ao Técnico Superior Diretor das

áreas de Díagnóstico e Terapêutica, nomeadamente:

a) Emitir pareceres técnicos e prestar informações e esclarecimentos ao Conselho de

Administração, quando lhe for solicitado;

b) Participar na elaboração de informação de gestão que respeite aos Técnicos Superiores

de Diagnóstico e Terapêutica, quando solicitado;

c) Articular a sua atividade com o Conselho de Administração;

d) Supervisionar as funções de coordenação, procedendo á avaliaçäo de desempenho dos

coordenadores;

4. Aos Coordenadores dos Técnicos Superiores das Áreas de Diagnóstico e terapêutica

com pete, nomeadamente:

a) Proceder ao planeamento, controlo e avaliaçäo periódica do exercício e atlvidades dos

técnicos superiores das áreas de diagnóstico e terapêutica da respetiva equipa;

b) Contribuir para a definição dos objetivos da equipa que coordena, em conjunto com a

mesma e em articulação com os objetivos da instituição;

c) Assegurar a coordenação técnica da equipa, de acordo com os objetivos definidos,

assegurando a aplicação de padrões de qualidade nos cuidados de saúde prestados;

d) Elaborar os horários e os planos de trabalho e de férias dos membros da equipa que

coordena bem como proceder à distribuição do respetivo trabalho;

e) Participar em processos de acreditação e controlo da qualidade;

f) Assegurar a avaliação, o planeamento e o controlo dos recursos materiais necessários ao

exercício de funções da equipa;
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g) Elaborar o relatório de atividades do ano anterior, bem como o plano de atividades para o

ano seguinte, da respetiva equipa,

Secção Vl

Contratualização

Artigo 91e

Contratualização I nterna

L. A contratualização interna é o processo através do qual se estabelece o orçamento, a

atividade assistencial, metas e objetivos, estrutura de gastos e de rendimentos, e se prevê a

despesa e investimento de cada estrutura intermédia de gestão do CHEDV, em função do

financiamento disponível e do orçamento global do Centro Hospitalar, visando o equilíbrio

económico.

2. No processo de contratualização interna, podem ser contratualizados gastos, rendimentos e

investimento, estabelecendo métodos de obtenção de rendimentos não previstos no

Contrato-Programa.

Artigo 92e

Planos de Atividade

1. O desenvolvimento da atividade das unidades intermédias de gestão do CHEDV, tem por

base os planos de atividade anuais, da responsabilidade das respetivas direções.

2. O plano de atividade será elaborado e submetido, até 3L de outubro do ano anterior ao que

respeita, para apreciação do Conselho de Administração, devendo contemplar, entre outros

aspetos, a previsäo da atividade e os recursos necessários, quer de exploração, quer de

manutenção e investimento.

3. Após negociação com o Conselho de Administração, será formalizada a aprovação do plano

anual que constituirá o principal instrumento de avaliação da atividade das estruturas

intermédias de gestão.

4. O relatório anual de atividade gestão, será submetido à apreciação do Conselho de

Administração, até 3L de março do ano seguinte ao que respeita.

Secção Vll

Formação

L
T
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Artigo 93e

lnvestigação e Ensino Pré e Pós-Graduado

1.. No âmbito da formação médica, o CHEDV articula-se com as faculdades de medicina,

designadamente através da celebração de Protocolos, bem como da legislação aplicável ao

ensino médico.

2. Nas restantes áreas de formação pré e pós-graduada, nomeadamente nas licenciaturas e

mestrados de enfermagem, ciências farmacêuticas, tecnologias da saúde e outras áreas,

decorre de protocolos específicos, com definição de garantias, assim como, da legislação

legalmente aplicável.

3. A realização de projetos de investigação é incentivada e está dependente de protocolos a

celebrar com o CHEDV, mediante aprovação do Conselho de Admínistração.

4. Deve ser criada e implementada uma política e uma estratégia, conducentes à formação e

diferenciação profissional dos colaboradores do CHEDV, adequadas às necessidades da

instituição, ao conteúdo funcional e às expectativas e mot¡vação dos profissionais.

Artigo 94e

Direção de lnternato Médico

L. A organização do lnternato Médico é da competência da Direção do lnternato Médico, que

depende diretamente do Diretor Clínico.

2. O Diretor do lnternato Médico é nomeado pelo Conselho de Administração, sob proposta

fundamentada do Diretor Clínico.

3. A Direção do lnternato Médico rege-se pelo disposto no regime jurídico aplicável e pelo

Regulamento do lnternato Médico aprovado legalmente.

4. As demais atribuições e o modo de funcionamento da Direçäo do lnternato Médico constam

de regulamento próprio, a aprovar pelo Conselho de Administração.

CAPITULO IV

Garantias e Relacionamento com a Comunidade

Secção I

Garantias
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Artigo 95e

Acesso aos Serviços de Saúde

1. Em consonância com os princípios consagrados na Carta dos Direitos de Acesso aos Cuidados

de Saúde pelos Utentes do SNS, o CHEDV desenvolve todas as iniciativas no sentido de

promover o acesso dos cidadãos aos cuidados de saúde em condições de equidade,

celeridade e huma nização.

2. O CHEDV adota todos os procedimentos que visam o reforço do acesso, nomeadamente

através dos programas da Consulta a Tempo e Horas (CTH) e Sistema lntegrado de Gestão de

lnscritos para Cirurgia (SlGlC).

3. O CHEDV observa os princípios orientadores e as normas atinentes à prestação de serviços

de saúde em conformidade com o disposto legalmente, que regula o Sistema lntegrado de

Gestão do Acesso dos utentes ao Serviço Nacional de Saúde (SIGA SNS).

4. O CHEDV disponibiliza nos canais adequados e nos termos legais em vigor os tempos de

resposta para acesso a consultas, cirurgias, meios complementares de diagnóstico e

terapêutica e acesso ao serviço de urgência (de acordo com a triagem de Manchester), de

forma a ser transparente e escrutináve! a capacidade de resposta e a previsão da sua

efetivação.

Artigo 96e

Assistência Espiritual e Religiosa

L. No respeito pelos princípios constitucionalmente consagrados, o CHEDV assegura a

igualdade de oportunidades e a não discriminação de acesso dos utentes,

independentemente dos credos religiosos.

2. O CHEDV faculta as condições para o apoio espiritual e religioso à comunidade hospitalar e,

através da ação do Serviço de Assistência Espiritual e Religiosa, assegura o acompanhamento

espiritual e religioso devido à pessoa doente ou seus legais representantes, em

conformidade com o disposto legalmente.
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Artigo 97e

Humanização

O CHEDV assume para a identidade da sua Missão um referencial de valores e atitudes

plasmado na sua Carta de Humanização, a que deve atender toda a comunidade hospitalar.

Artigo 98e

Confidencialidade

O CHEDV adota procedimentos que asseguram a observância das disposições legais aplicáveis

em matéria de proteção de dados e a salvaguarda da confidencialidade da informação relativa a

utentes e profissionais de saúde.

Artigo 99e

Transparência e Publicitação

O CHEDV observa os princípios de bom governo e cumpre as orientações a que estão sujeitas as

entidades que integram o Sector Empresarial do Estado, nomeadamente no que respeita à

disponibilização e divulgação de informação relevante através dos meios e pelos canais

definidos para o efeito.

Artigo 100e

Aquisição de Bens e Serviços

1' A aquisição de bens e serviços e a contratação de empreitadas rege-se pelas normas de

contratação pública nacionais e comunitárias em vigor e demais disposições aplicáveis às

entidades públicas empresariais.

2. Nos processos de aquisição, o CHEDV, através do Serviço de Compras, observa os princípios

da transparência e da lívre concorrência e adota os critérios da qualidade e da

economicidade de modo a garantir a melhor gestão dos meios e recursos disponíveis para

salvaguarda do superior interesse público.

Artigo 101e

Recrutamento e Seleção de Recursos Humanos

Os processos de recrutamento do CHEDV têm por base a adequação dos profissionais às

funçöes a desenvolver e asseguram o respeito e integral cumprimento dos princípios da

igualdade de oportunidades, da imparcíalidade, da boa-fé e da não discriminação, bem como da

publicidade, exceto em casos de manifesta urgência devidamente fundamentada.

70



',P

=
Centro Hosp¡tålar
de Entre o Douro Ê Voug¿, E PE

Regulomento lnterno

Artigo 102e

Gestão do Risco

1. O CHEDV assegurará a manutenção de um sistema de gestão de risco, assente em atividades

de identificação, de avaliação de riscos potenciais, de prevenção e de controlo de perdas.

2. Para o efeito, o CHEDV desenvolverá um sistema de informação baseado em incidentes e

ocorrências e definirá, para cada risco, estratégias de minimização ou transferência,

consoante as circunstâncias.

3. O CHEDV manterá operacional um plano de emergência para desastres internos ou externos,

o qual consta de documento próprio.

4. O CHEDV desenvolverá e manterá operacional um plano específico destinado à segurança de

pessoas (utentes, profissionais, voluntários e visitantes) e bens.

Secção ll

Relacionamento com a Comunidade

Artigo 103e

Colaboração com a Comunidade

1. O CHEDV privilegiará a articulação e cooperação com outras entidades, públicas ou privadas,

com o objetivo de contribuir para o desenvolvimento sustentado da comunidade onde está

inserido e da sociedade onde atua.

2. O CHEDV promove e envolve-se na realização de iniciativas várias e eventos diversos, da área

da saúde ou outras, dentro dos recursos disponíveis e de acordo com o âmbito da missão

que lhe está cometida.

3. A colaboração com entidades externas assume a forma de Protocolo de Colaboração e fica

sujeita à prévia aprovação do Conselho de Administração.

4. Serão privilegiadas as articulações com as autarquias da sua área de influência, bem como

Organizações não-governamentais (ONGs), para além de organizações da sociedade civil.

Artigo 104e

Associações 5em Fins Lucrativos

Tendo em conta a importância e o contributo em prol da missão, o CHEDV mantem a

colaboração institucional com as associações sem fins lucrativos reconhecidas pelo Conselho de

Ad ministração, nomeadamente :
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a) Liga dos Amigos do Hospital de São Sebastião;

b) Liga dos Amigos do Hospital de Oliveira de Azeméis

Centro Hospitâlår
de Entre o Douro e Vougà, g PE.

Artigo 105e

Voluntariado

1-. A atividade de voluntariado no CHEDV funciona nos termos do enquadramento jurídico do

voluntariado, regulamentado legalmente.

2. O CHEDV deve promover, enquadrar e incentivar todas as iniciativas de voluntariado que

contribuam para a prossecução da sua missão.

3. A organização e funcionamento da atividade de voluntaríado nas unídades de saúde do

CHEDV é regida por regulamento próprio a aprovar pelo Conselho de Administração.

CAPíTULO V

Disposições Finais

Artigo 106e

Regula mentação Complementar

Compete ao Conselho de Administraçäo a regulamentação e a definição de normas

complementares ou interpretativas para a aplicação do presente regulamento.

Artigo 107e

Revisão

O presente regulamento pode ser revisto pelo Conselho de Administração quando for julgado

conveniente, carecendo de aprovação da entidade competente.

Artigo 108e

Entrada em Vigor

O presente Regulamento lnterno entra em vigor e produz efeitos com a publicação a realizar no

sítio institucíonal do CHEDV, após a competente homologação pelo membro do Governo

responsável pela área da saúde.
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Artigo 109e

Revogação

Com a entrada em vigor do presente Regulamento, é revogado, para todos os efeitos o anterior

regulamento lnterno do CHEDV.

Anexo: Organigrama do CHEDV
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