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Capítulo I – Disposições Gerais 

Artigo 1.º 

(Objeto) 

1. O presente regulamento define a natureza, a missão, a visão, os valores e os princípios que 

orientam a atividade do Centro Hospitalar do Baixo Vouga, E.P.E., adiante designado por CHBV, e 

estabelece a sua estrutura orgânica e funcional, as competências das respetivas direções, bem como 

o modo e as normas internas de funcionamento. 

 

Artigo 2.º 

(Natureza Jurídica, Constituição, Sede e Capital Estatutário) 

1. O CHBV é uma pessoa coletiva de direito público de natureza empresarial, dotada de autonomia 

administrativa, financeira e patrimonial, nos termos do regime jurídico do setor público empresarial, 

aprovado pelo Decreto-Lei n.º 133/2013, de 03 de outubro, com as alterações entretanto 

introduzidas, e do regime jurídico e  estatutos dos Hospitais, Centros Hospitalares e Institutos 

Portugueses de Oncologia, E.P.E., aprovados pelo Decreto-Lei n.º 18/2017, de 10 de fevereiro, com 

as alterações entretanto introduzidas, adiante designados por Estatutos. 

2. O CHBV foi criado pelo Decreto-Lei n.º 30/2011, de 02 de março, sendo constituído por três 

unidades hospitalares: 

a) Hospital Infante D. Pedro (Aveiro); 

b) Hospital Distrital de Águeda; 

c) Hospital Visconde de Salreu (Estarreja). 

3. O CHBV está matriculado na Conservatória do Registo Comercial de Aveiro com o número 

individual de pessoa coletiva 510123210 e tem a sua sede na Avenida de Artur Ravara, código postal 

3814-501, na cidade de Aveiro. 

4. O capital estatutário do CHBV é o fixado nos Estatutos. Sendo detido pelo Estado, o capital 

estatutário pode ser aumentado ou reduzido por despacho do membro do governo responsável pela 

área das finanças. 

 

Artigo 3.º 

(Missão e Visão) 

1. O CHBV tem como missão contribuir para a saúde e bem-estar, pela prestação de cuidados de 

qualidade a cada utente, através de práticas clínicas integradas, da formação e da investigação. 

2. O CHBV pretende posicionar-se como uma instituição de referência no Serviço Nacional de Saúde 

(SNS), como o melhor prestador de cuidados da região de Aveiro e o melhor local para trabalhar no 

setor da saúde. 
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Artigo 4.º 

(Valores e Princípios) 

1. No desenvolvimento da sua atividade, o CHBV e os seus profissionais observam e orientam-se pelos 

seguintes valores: 

a) Centralização no doente. 

b) Respeito. 

c) Confiança. 

d) Espírito/Trabalho em equipa. 

e) Inovação. 

f) Qualidade e Segurança. 

2. O CHBV e os seus profissionais regem-se de acordo com os seguintes princípios de atuação: 

a) Transparência. 

b) Rigor. 

c) Ética. 

d) Humanismo. 

e) Responsabilidade pública e social. 

f) Sustentabilidade Ambiental. 

g) Competência e prática baseada na evidência. 

 

Artigo 5.º 

(Atribuições) 

1. O CHBV tem como atribuição principal a prestação de cuidados de saúde de acordo com o seu grau 

de diferenciação e com o seu posicionamento no contexto do SNS.  

2.  O CHBV tem também responsabilidade no âmbito da promoção da saúde, na prevenção da doença 

e na literacia em saúde. 

3. Visando a prossecução das suas atribuições, o CHBV pode, acessoriamente, e mediante aprovação 

da tutela, explorar ou ceder a exploração de serviços, efetuar operações civis e comerciais que 

tenham, direta ou indiretamente, no todo ou em parte, por objeto a prestação de cuidados de saúde 

ou que sejam suscetíveis de facilitar ou favorecer esse objeto. 

 

Artigo 6.º 

(Responsabilidade Assistencial) 

1. Sem prejuízo da liberdade de escolha do estabelecimento hospitalar prevista na Lei ou da 

organização específica que venha a ser adotada no âmbito das redes de referenciação, a área de 

influência do CHBV abrange os concelhos de Águeda, Albergaria-a-Velha, Aveiro, Estarreja, Ílhavo, 

Murtosa, Oliveira do Bairro, Sever do Vouga e Vagos. 

2.  O disposto no número anterior não impede que o CHBV possa estender a sua intervenção a outras 

áreas geográficas, enquadrada pela otimização do seu funcionamento resultante das articulações que 
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vierem a ser definidas pelo Ministério da Saúde ou pela ARS Centro e a especificar em sede de 

contrato-programa. 

 

Artigo 7.º 

(Legislação) 

1. O CHBV rege-se pelo presente Regulamento Interno e pela seguinte legislação: 

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

133/2013, de 03 de outubro, com as alterações constantes da legislação posterior; 

b) Decreto-Lei n.º 18/2017, de 10 de fevereiro, com as alterações constantes da legislação 

posterior, que aprova o regime jurídico e Estatutos aplicáveis às unidades de saúde do SNS 

com a natureza de Entidades Públicas Empresariais; 

c) Decreto-Lei n.º 30/2011, de 02 de março, que cria o CHBV, com natureza de entidade pública 

empresarial, por fusão do Hospital Infante D. Pedro, E.P.E., do Hospital Visconde Salreu de 

Estarreja e do Hospital Distrital de Águeda; 

d) Normas em vigor no âmbito do SNS; 

e) Normas aplicáveis aos centros de responsabilidade integrados; 

f) Normas aplicáveis aos centros de referência; 

g) Normas aplicáveis aos centros académicos clínicos; 

h) Todas as demais normas em vigor que, por força da sua natureza, sejam aplicáveis ao CHBV. 

 

Capítulo II – Estrutura Orgânica 

Secção I - Órgãos 

Artigo 8.º 

(Órgãos) 

1. Em conformidade com o estipulado nos Estatutos, os órgãos do CHBV são os seguintes: 

a) O Conselho de Administração; 

b) O Conselho Fiscal e Revisor Oficial de Contas; 

c) O Conselho Consultivo. 

 

Subsecção I – Conselho de Administração 

Artigo 9.º 

(Composição, Mandato, Competências, Vinculação e Estatuto do Conselho de 

Administração) 

1. A composição, o mandato, as competências e a vinculação do Conselho de Administração do CHBV 

são regulados pelos Estatutos do CHBV. 

2. Para além das competências próprias previstas nos Estatutos do CHBV, o Conselho de 

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

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

competências nos termos e com os limites e condições constantes dos Estatutos do CHBV. 

4. Aos membros do Conselho de Administração aplica-se o Estatuto do Gestor Público. 

 

Artigo 10.º 

(Funcionamento do Conselho de Administração) 

1. O Conselho de Administração reúne, ordinariamente, uma vez por semana e, ainda, sempre que 

convocado pelo Presidente de Conselho de Administração ou por solicitação de dois dos seus 

membros ou do Conselho Fiscal. 

2. Para que a reunião se possa realizar é imprescindível a presença da maioria dos membros do 

Conselho de Administração. 

3. As decisões são tomadas por maioria simples dos votos dos membros presentes, exaradas nos 

documentos a que dizem respeito e neles datadas e assinadas por todos os membros presentes, tendo 

o Presidente do Conselho de Administração voto de qualidade. 

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

 

Artigo 11.º 

(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 do 

CHBV, 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.º 

(Diretor Clínico) 

1. As competências do Diretor Clínico são as definidas nos Estatutos do CHBV, bem como as que lhe 

forem delegadas ou subdelegadas pelo Conselho de Administração e as que decorrem da legislação 

específica em vigor. 

2. Nos termos definidos nos Estatutos, o Diretor Clínico, pode, a título excecional e no âmbito do 

mesmo estabelecimento de saúde, cujo órgão máximo integra, exercer atividade médica, de natureza 

assistencial, de forma remunerada, mediante autorização, por despacho do membro do Governo 

responsável pela área da saúde. 

3. No exercício das suas funções, o Diretor Clínico 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. 

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

5. Nas situações de ausência e/ou impedimento, o Diretor Clínico é substituído no âmbito das suas 

funções correntes por adjunto da Direção Clínica por si designado para o efeito. 
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6. A cessação de funções 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 13.º 

(Enfermeiro-Diretor) 

1. As competências do Enfermeiro-Diretor são as definidas nos Estatutos do CHBV, 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 cinco 

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

membros definidas no despacho de nomeação e podendo, dois destes adjuntos exercer funções de 

coordenação das Unidades de Águeda e Estarreja. 

3. Nas situações de ausência e/ou impedimento o Enfermeiro-Diretor é substituído no âmbito das 

suas funções correntes por um dos seus adjuntos designado para o efeito. 

4. A cessação de funções do Enfermeiro-Diretor determina a cessação de funções dos seus adjuntos, 

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

 

Artigo 14.º 

(Vogais Executivos) 

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

Administração. 

 

Subsecção II – Órgãos de Fiscalização 

Artigo 15.º 

(Conselho Fiscal e Revisor Oficial de Contas) 

1. A composição, nomeação, remuneração, competências, poderes e deveres do Conselho Fiscal e 

Revisor Oficial de Contas são os que constam dos Estatutos do CHBV. 

 

Subsecção III – Conselho Consultivo 

Artigo 16.º 

(Conselho Consultivo) 

1. A composição, duração de mandato, competências e funcionamento do Conselho Consultivo são as 

constantes dos Estatutos do CHBV. 

 

Secção II – Auditoria Interna 

Artigo 17.º 

(Serviço de Auditoria Interna) 

1. As competências, a duração do mandato, a composição e a forma de recrutamento dos elementos 

do Serviço de Auditoria Interna são as constantes dos Estatutos do CHBV. 
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2. As responsabilidades e atribuições cometidas ao Serviço de Auditoria Interna no âmbito do sistema 

de controlo interno e de comunicação de irregularidades são as constantes dos Estatutos do CHBV. 

 

Secção III – Comissões de Apoio Técnico 

Artigo 18.º 

(Natureza, enumeração, constituição, mandato e funcionamento) 

1. As Comissões de Apoio Técnico são órgãos de caráter 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 CHBV: 

a) A Comissão de Ética; 

b) A Comissão de Qualidade e Segurança do Doente; 

c) O Grupo de Coordenação Local do Programa de Prevenção e Controlo de Infeções e de 

Resistência aos Antimicrobianos (GCL-PPCIRA); 

d) A Comissão de Farmácia e Terapêutica; 

e) A Comissão Médica; 

f) A Comissão da Direção de Enfermagem; 

g) A Comissão de Coordenação Oncológica; 

h) A Direção do Internato Médico; 

i) A Comissão Técnica de Certificação de Condição para a Interrupção de Gravidez; 

j) A Comissão de Catástrofe e Planeamento Hospitalar de Emergência; 

k) O Conselho de Coordenação da Avaliação das respetivas carreiras profissionais; 

l) O Conselho Técnico dos Técnicos Superiores de Diagnóstico e Terapêutica; 

m) A Comissão de Emergência Intra-Hospitalar e Sala de Emergência; 

n) A Comissão Local de Informatização Clínica; 

o) A Comissão de Normalização de Consumos; 

p) A Comissão de Tratamento e Prevenção de Feridas; 

q) A Comissão Transfusional; 

r) A Equipa de Prevenção da Violência em Adultos; 

s) O Núcleo Hospitalar de Apoio a Crianças e Jovens em Risco; 

t) A Comissão do Hospital sem Tabaco; 

u) A Comissão de Aleitamento Materno; 

v) A Unidade Local de Gestão de Acessos; 

w) A Comissão de Proteção de Dados e Segurança da Informação; 

x) A Comissão de Monitorização da Prescrição Médica. 

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

comissões de apoio técnico, permanentes ou temporárias, para assuntos considerados de especial 

relevância. 
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4. Salvo disposição legal ou estatutária em contrário, compete ao Conselho de Administração a 

definição da composição das Comissões e designação do Presidente e dos seus membros, podendo, a 

todo o tempo, proceder à sua recomposição. 

5. Salvo disposição legal ou estatutária em contrário, os membros das Comissões são nomeados pelo 

período de três anos, com exceção da Comissão de Ética cujo mandato é de quatro anos, nos termos 

legais em vigor, permanecendo em exercício até à nova nomeação pelo Conselho de Administração. 

6. As Comissões de Apoio Técnico deverão, salvo exceção legalmente prevista, até 60 dias após 

nomeação, elaborar e submeter ao Conselho de Administração o regulamento de funcionamento 

interno onde conste estrutura, composição, objetivos e funcionamento. 

7. Para cada reunião deve ser lavrada uma ata, aprovada na reunião seguinte, devendo a mesma 

conter a data, indicação dos elementos presentes e resumo das deliberações tomadas. 

8. As Comissões de Apoio Técnico deverão elaborar e submeter ao Conselho de Administração, até 

ao final do mês de outubro de cada ano civil, o programa de atividades para o ano seguinte e, até ao 

final do mês de fevereiro, o relatório de atividades do ano anterior. 

 

Artigo 19.º 

(Comissão de Ética) 

1. A Comissão de Ética é um órgão consultivo, multidisciplinar e independente, cuja atividade se rege 

pelo respetivo Regulamento, homologado pelo Conselho de Administração, e de acordo com o 

previsto na legislação em vigor. 

2. A Comissão de Ética tem como finalidade refletir sobre os aspetos éticos que impendem sobre a 

atividade hospitalar, assistencial, docente e de investigação. 

3. Compete à Comissão de Ética apreciar e emitir pareceres sobre todos os aspetos éticos da prática 

médica desenvolvida pelo CHBV, 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. 

4. A constituição, o mandato, as competências, o âmbito de atuação e o funcionamento da Comissão 

de Ética obedecem ao estabelecido na legislação em vigor. 

 

Artigo 20.º 

(Comissão de Qualidade e Segurança do Doente) 

1. A Comissão de Qualidade e Segurança do Doente é responsável pela definição, acompanhamento e 

promoção das atividades de melhoria da qualidade e segurança do doente, nos termos da legislação 

em vigor. 

2. A constituição, o mandato, as competências, o âmbito de atuação e o funcionamento da Comissão 

da Qualidade e Segurança do Doente obedecem ao estabelecido na legislação em vigor. 
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Artigo 21.º 

(Grupo de Coordenação Local do Programa de Prevenção e Controlo de Infeções e de 

Resistência aos Antimicrobianos) 

1. O Grupo de Coordenação Local do Programa de Prevenção e Controlo de Infeções e de Resistência 

aos Antimicrobianos (GCL-PPCIRA) tem como objetivo principal prevenir as infeções associadas aos 

cuidados de saúde e preservar a eficácia dos antimicrobianos através de promoção do seu uso 

adequado, nos termos do regulamento próprio e do disposto pela legislação em vigor. 

2. A constituição, o mandato, as competências, o âmbito de atuação e o funcionamento desta comissão 

obedecem ao estabelecido na legislação em vigor. 

 

Artigo 22.º 

(Comissão de Farmácia e Terapêutica) 

1. A Comissão de Farmácia e Terapêutica tem como missão propor as orientações terapêuticas e a 

utilização mais eficiente dos medicamentos, no âmbito da política do medicamento, apoiadas em 

bases sólidas de farmacologia clínica e evidência da economia da saúde sobre custo-efetividade, 

monitorizando a prescrição dos medicamentos, a sua utilização e garantindo a todos os utentes a 

equidade no acesso à terapêutica, nos termos do regulamento próprio e do disposto pela legislação 

em vigor. 

2. A Comissão de Farmácia e Terapêutica é constituída no máximo por dez membros, em paridade 

entre médicos e farmacêuticos, sendo presidida pelo Diretor Clínico ou por um médico por si 

indicado. 

3. Os médicos da Comissão de Farmácia e Terapêutica são indicados pelo Diretor Clínico e os 

farmacêuticos pelo Diretor dos Serviços Farmacêuticos, de entre os médicos e farmacêuticos do 

quadro do CHBV, sendo a constituição da comissão aprovada pelo Conselho de Administração. 

4. Compete à Comissão de Farmácia e Terapêutica: 

a) Participar no desenvolvimento, implementação e acompanhamento da política do 

medicamento do CHBV, com revisão periódica do Formulário Hospitalar do Medicamento, 

avaliação técnico-científica de pedidos de utilização/introdução de medicamentos, suportada 

em evidência científica atualizada e pareceres de peritos e, quando adequado, da Comissão de 

Ética; 

b) A elaboração e aprovação das normas de orientação clínica do CHBV em colaboração com os 

especialistas/peritos em cada área e avaliação da sua utilização, resultados e impacto em 

termos de custo-efetividade. 

5. O Presidente do Grupo de Coordenação Local do Programa de Prevenção e Controlo de Infeções e 

de Resistência Antimicrobiana tem assento, por inerência, na Comissão de Farmácia e Terapêutica. 

6. A constituição, o mandato, as competências, o âmbito de atuação e o funcionamento da Comissão 

de Farmácia e Terapêutica obedecem ao estabelecido na legislação em vigor. 
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Artigo 23.º 

(Comissão Médica) 

1. A Comissão Médica é presidida pelo Diretor Clínico, devendo acompanhar e avaliar, 

periodicamente e de modo sistemático, a atividade clínica do CHBV, designadamente, os aspetos 

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

2. Para além do Diretor Clínico, a Comissão Médica é composta pelos adjuntos do Diretor Clínico e 

pelos diretores dos serviços clínicos. 

3. A comissão médica reúne sempre que convocada pelo Diretor Clínico, sem prejuízo de poder 

funcionar em comissões especializadas de âmbito restrito. 

 

Artigo 24.º 

(Comissão da Direção de Enfermagem) 

1. A Comissão da Direção de Enfermagem é presidida pelo Enfermeiro-Diretor e é composta por todos 

os trabalhadores da instituição que estejam integrados nas carreiras de enfermagem que exerçam 

funções de gestão (chefia e direção). 

2. Em cada direção de enfermagem funciona uma comissão executiva permanente, que integra o 

presidente, o máximo de dois adjuntos do enfermeiro-diretor e o máximo de três membros 

pertencentes à direção de enfermagem. 

3. A constituição, o mandato, as competências, o âmbito de atuação e o funcionamento da Direção de 

enfermagem obedecem ao estabelecido na legislação em vigor. 

 

Artigo 25.º 

(Comissão de Coordenação Oncológica) 

1. A Comissão de Coordenação Oncológica tem como objetivo principal promover a integração de 

cuidados prestados no CHBV 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 Comissão de Coordenação Oncológica é presidida pelo Diretor Clínico ou por um elemento por 

si designado para o efeito. 

3. A composição, mandato, demais competências e funcionamento obedecem ao disposto em 

regulamento próprio e na legislação em vigor. 

 

Artigo 26.º 

(Direção do Internato Médico) 

1. A organização do Internato Médico é da competência da Direção do Internato Médico, que depende 

diretamente do Diretor Clínico. 

2. O Diretor do Internato Médico é nomeado pelo Conselho de Administração, sob proposta 

fundamentada do Diretor Clínico. 
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3. A Direção do Internato Médico rege-se pelo disposto no regime jurídico aplicável e pelo 

Regulamento do Internato Médico vigente. 

4. As demais atribuições e o modo de funcionamento da Direção do Internato Médico constam de 

regulamento próprio, a aprovar pelo Conselho de Administração. 

 

Artigo 27.º 

(Comissão Técnica de Certificação de Condição para a Interrupção de Gravidez) 

1. A Comissão Técnica de Certificação de Condição para a Interrupção de Gravidez funciona nos 

termos do disposto no artigo 20.º da Portaria n.º 741-A/2007, de 21 de junho, que regulamenta a Lei 

n.º 16/2007, de 17 de abril, que estabelece as medidas a adotar pelos estabelecimentos de saúde 

oficiais ou oficialmente reconhecidos, com vista à realização da interrupção da gravidez. 

2. A constituição, o mandato, as competências, o âmbito de atuação e o funcionamento desta comissão 

obedecem ao estabelecido na legislação em vigor. 

 

Artigo 28.º 

(Comissão de Catástrofe e Planeamento Hospitalar de Emergência) 

1. A comissão de catástrofe e emergência tem como missão assessorar o Conselho de Administração 

na elaboração e revisão dos planos de emergência interno e externo, e de catástrofe. 

2. À comissão compete, designadamente: 

a) Assegurar a articulação e colaboração com a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção 

Civil, o Instituto Nacional de Emergência Médica, as Câmaras Municipais, as corporações de 

bombeiros e outros prestadores de cuidados de saúde e entidades do setor social, sempre que 

for adequado; 

b) Organizar os meios de intervenção de modo a garantir, uma eficaz atuação e utilização de 

recursos humanos e materiais em situação de catástrofe; 

c) Elaborar os planos de catástrofe e de planeamento da emergência externa e interna de acordo 

com a natureza dos hospitais que integram o CHBV; 

d) Manter atualizados e operacionais aqueles planos, de acordo com a análise dos respetivos 

riscos e realizar periodicamente os respetivos simulacros; 

e) Promover o conhecimento, a formação e o treino dos colaboradores em conformidade com os 

planos de emergência. 

3. A comissão é presidida pelo Presidente do Conselho de Administração, competindo a este propor 

a designação da composição da Comissão, a nomear pelo Conselho de Administração.  

4. A composição, mandato, demais competências e funcionamento da comissão de catástrofe e 

emergência obedecem ao disposto em regulamento próprio. 
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Artigo 29.º 

(Conselhos de Coordenação da Avaliação) 

1. Os Conselhos de Coordenação da Avaliação são um órgão de apoio técnico ao Conselho de 

Administração, atuando no contexto do sistema de avaliação do desempenho. 

2. Os Membros dos Conselhos de Coordenação da Avaliação são nomeados pelo Conselho de 

Administração nos termos da legislação em vigor em matéria de avaliação de desempenho. 

3. O sistema de avaliação de desempenho de cada Profissional constitui um instrumento de gestão e 

de motivação profissional, o qual não pode nem deve dissociar-se do Plano Estratégico de Objetivos 

do CHBV, bem assim daqueles que são pertença e desejo dos seus Colaboradores. 

4. O Conselho de Administração deverá proceder à constituição de um Conselho Coordenador da 

Avaliação para cada uma das carreiras profissionais existentes no CHBV. 

5. O sistema de avaliação de desempenho é operacionalizado em função dos princípios legais 

previstos para cada carreira profissional e/ou situação existente no CHBV. 

 

Artigo 30.º 

(Conselho Técnico dos Técnicos Superiores de Diagnóstico e Terapêutica) 

1. O Conselho Técnico dos Técnicos Superiores de Diagnóstico e Terapêutica presta funções de apoio 

ao órgão máximo de gestão do respetivo órgão ou serviço, sendo presidido, por inerência, pelo 

Técnico Superior Diretor. 

2. A composição e competências deste conselho estão definidas na legislação em vigor. 

3. A composição, mandato, demais competências e funcionamento obedecem ao disposto em 

regulamento próprio. 

 

Artigo 31.º 

(Comissão de Emergência Intra-Hospitalar e da Sala de Emergência) 

1. A Comissão de Emergência Intra-Hospitalar e de Sala de Emergência 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 Intra-Hospitalar e de Sala de Emergência tem como principal 

competência definir e avaliar os circuitos internos no CHBV 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 Intra-Hospitalar e de Sala de Emergência 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. 

4. A Comissão de Emergência Intra-Hospitalar e de Sala de Emergência deve propor ao Conselho de 

Administração, anualmente, um plano de formação dos profissionais do CHBV de forma a qualificá-

los para situações de emergência hospitalar. 
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5. A Comissão de Emergência Intra-Hospitalar e de Sala de Emergência 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 CHBV. 

 

Artigo 32.º 

(Comissão Local de Informatização Clínica) 

1. A Comissão Local de Informatização Clínica é um órgão consultivo multidisciplinar de apoio ao 

Conselho de Administração nos temas e assuntos relacionados com as questões da escolha, 

introdução, adaptação e otimização de sistemas e tecnologias da informação na instituição. 

2. As competências desta comissão obedecem ao estabelecido na legislação em vigor. 

3. A Comissão Local de Informatização Clínica é constituída por um máximo de sete elementos, 

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

Tecnologias de Informação, pelo menos um gestor, médicos, enfermeiros, farmacêuticos e técnicos 

superiores de diagnóstico e terapêutica. Os médicos, enfermeiros, farmacêuticos e técnicos 

superiores de diagnóstico e terapêutica são nomeados pelo Conselho de Administração, sob proposta 

do Diretor Clínico e Enfermeiro-Diretor, respetivamente. 

4. A composição, mandato, demais competências e funcionamento são aprovadas por deliberação do 

Conselho de Administração. 

 

Artigo 33.º 

(Comissão de Normalização de Consumos) 

1. A Comissão de Normalização de Consumos é um órgão consultivo, multidisciplinar, sendo 

constituída por um máximo de sete elementos, nomeados pelo Conselho de Administração, pelo 

período de três anos. 

2. A Comissão de Normalização de Consumos poderá requerer parecer de profissionais de outros 

Serviços, em matérias das suas áreas de atuação. 

3. A Comissão de Normalização de Consumos é presidida por um membro do Conselho de 

Administração ou por alguém por este indicado. 

4. Compete, nomeadamente, à Comissão: 

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

b) Emitir parecer acerca da introdução 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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5. A Comissão reunirá, pelo menos, mensalmente, e a pedido de qualquer um dos seus elementos, 

sempre que tal seja julgado conveniente. 

 

Artigo 34.º 

(Comissão de Tratamento e Prevenção de Feridas) 

1. A comissão de feridas tem por objetivo implementar normas de procedimento de modo a 

uniformizar a prevenção e tratamento de feridas no CHBV. 

2. A comissão de feridas caracteriza-se pela multidisciplinaridade e transversalidade, articulando-se 

com todos os serviços hospitalares. 

3. A constituição, o mandato, as competências, o âmbito de atuação e o funcionamento desta comissão 

obedecem ao estabelecido na legislação em vigor e/ou em regulamento próprio. 

 

Artigo 35.º 

(Comissão Transfusional) 

1. A Comissão Transfusional é presidida pelo Diretor Clínico ou em médico por si designado para o 

efeito, e integra profissionais médicos, de enfermagem e de outros grupos profissionais, nomeados 

pelo Conselho de Administração sob proposta do Diretor Clínico, num máximo de sete elementos. 

2. A Comissão Transfusional pode integrar representantes do Instituto Português do Sangue e 

Transplantação, I.P., assim como, representantes de Associações de doentes. 

3. À Comissão Transfusional 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 CHBV; 

b) Organizar o programa de hemovigilância do CHBV; 

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 CHBV, 

comparativamente com normas relevantes relativas ao uso de componentes/derivados de 

sangue, de acordo com a melhor prática clínica. 

 

Artigo 36.º 

(Equipa de Prevenção da Violência em Adultos) 

1. A Equipa de Prevenção da Violência em Adultos desenvolve a sua atividade com autonomia técnica 

e funcional, em cooperação com os serviços hospitalares, devendo ainda assegurar a articulação com 

os cuidados de saúde primários. 

2. A Equipa de Prevenção da Violência em Adultos é nomeada pelo Conselho de Administração, sob 

proposta do Enfermeiro-Diretor. 

3. A constituição e as competências desta equipa obedecem ao estabelecido na legislação em vigor. 
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Artigo 37.º 

(Núcleo Hospitalar de Apoio a Crianças e Jovens em Risco) 

1. O Núcleo Hospitalar de Apoio a Crianças e Jovens em Risco em risco é um órgão multidisciplinar 

cabendo-lhe intervir na promoção dos direitos e na proteção das crianças e dos jovens, em geral, e 

das que se encontram em situação de risco ou perigo. 

2. A constituição e as competências deste núcleo obedecem ao estabelecido na legislação em vigor. 

3. O Núcleo Hospitalar de Apoio a Crianças e Jovens em Risco deve assegurar a articulação com os 

cuidados de saúde primários. 

 

Artigo 38.º 

(Comissão do Hospital sem Tabaco) 

1. A Comissão do Hospital sem Tabaco é composto por elementos nomeados pelo Conselho de 

Administração. 

2. O mandato, demais competências e funcionamento obedecem ao disposto em regulamento 

próprio. 

 

Artigo 39.º 

(Comissão de Aleitamento Materno) 

1. A Comissão de Aleitamento Materno é o órgão interno coordenador da organização, formação e da 

atividade em prol do aleitamento materno no CHBV. 

2. Os elementos da Comissão de Aleitamento Materno são nomeados pelo Conselho de 

Administração, sob proposta do Enfermeiro-Diretor. 

3. O mandato, demais competências e funcionamento obedecem ao disposto em regulamento 

próprio. 

 

Artigo 40.º 

(Unidade Local de Gestão do Acesso) 

1. A Unidade Local de Gestão do Acesso (ULGA) é uma unidade funcional da Instituição, tendo como 

principal objetivo monitorizar e proceder à gestão do acesso a todas as vertentes da prestação de 

cuidados de saúde que compõem o Sistema Integrado de Gestão do Acesso dos utentes ao Serviço 

Nacional de Saúde (SIGA SNS). 

2. As competências da ULGA estão especificadas na Portaria n.º 147/2017, de 27 de abril, que regula 

o SIGA SNS. 

3. A ULGA é composta por uma equipa multidisciplinar com competências na área da gestão em saúde 

e da governação clínica e de saúde, devendo a sua atividade ser realizada em estreita colaboração 

com a Direção Clínica. 

4. O coordenador e os restantes elementos que integram a ULGA são nomeados pelo Conselho de 

Administração.  
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Artigo 41.º 

(Comissão de Proteção de Dados e Segurança da Informação) 

1. A Comissão de Proteção de Dados e Segurança da Informação é um órgão consultivo que apoia o 

Conselho de Administração nas áreas de proteção de dados e da segurança da informação, 

nomeadamente, na monitorização da execução da política de Cibersegurança do CHBV. 

2. Os elementos que integram esta Comissão são nomeados pelo Conselho de Administração, 

devendo incorporar na sua composição, no mínimo, o elemento do Conselho de Administração com 

o pelouro do Serviço de Tecnologias de Informação, o Presidente da Comissão Local de 

Informatização Clínica, o Encarregado de Proteção de Dados (DPO), o Responsável pelo Acesso à 

Informação (RAI), o Diretor do Serviço de Tecnologias de Informação, o Diretor do Serviço de Gestão 

de Doentes, o Diretor do Serviço de Aprovisionamento, o Diretor do Serviço de Instalações e 

Equipamentos, o Diretor do Serviço de Recursos Humanos, o Diretor do Serviço de Auditoria Interna, 

o Diretor do Serviço Jurídico e de Contencioso, o Presidente da Comissão de Qualidade e Segurança 

do Doente e o Coordenador do Gabinete de Gestão de Risco. 

3. Compete ao Comité: 

a) Gerir a estratégia do risco e da segurança da informação; 

b) Garantir vários níveis de gestão de segurança dentro da organização e definir o nível de 

aceitação do risco; 

c) Garantir de forma eficaz e consistente, a aplicação do Regulamento Geral de Proteção de Dados 

(RGPD) e zelar pelas boas práticas e Cibersegurança em todas as áreas de atividade; 

d) Acompanhar a execução do plano de atividade em matéria de proteção de dados; 

e) Propor planos de intervenção sectoriais, tendo em vista o cumprimento do RGPD; 

f) Fomentar a divulgação de boas práticas e promover a formação dos profissionais em proteção 

de dados: 

g) Identificar, classificar e inventariar em registo informático todas as operações de tratamento 

de dados e os dados pessoais nelas envolvidos, de acordo com o RGPD; 

h) Identificar vulnerabilidades e riscos relativos à proteção de dados pessoais que ponham em 

causa a privacidade e os direitos dos titulares dos dados fazendo a sua divulgação através de 

relatórios periódicos; 

i) Colaborar em auditorias à conformidade das operações de tratamento de dados executadas 

pelos processos internos com as obrigações decorrentes do RGPD, nomeadamente no que 

respeita aos registos de atividade, às medidas técnicas e organizativas de segurança 

implementadas, às avaliações de impacto sobre a proteção de dados e às garantias e direitos 

dos titulares dos dados, em articulação com o Encarregado de Proteção de Dados e o Serviço 

de Auditoria Interna; 

j) Acompanhar a execução de recomendações do Encarregado de Proteção de Dados (DPO) e das 

auditorias de controlo. 

4. As demais competências e funcionamento da Comissão são aprovadas por deliberação do Conselho 

de Administração.  
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Artigo 42.º 

(Comissão de Monitorização da Prescrição Médica) 

1. Nos termos previstos legalmente, o Conselho de Administração, sob proposta do Diretor Clínico, 

deve designar um médico como Monitor da Prescrição Médica (MPM), para atuar como consultor no 

processo de monitorização. 

2. A Comissão de Monitorização da Prescrição Médica atua como órgão de apoio ao MPM e Direção 

Clínica no âmbito do processo de monitorização. 

3. Os elementos da Comissão de Monitorização da Prescrição Médica são nomeados pelo Conselho de 

Administração, sob proposta do Diretor Clínico. A composição da presente Comissão deve ser 

multidisciplinar, tendo preferencialmente na sua composição elementos da Comissão de Farmácia e 

Terapêutica, do Serviço de Patologia Clínica, dos Serviços Farmacêuticos, do Serviço de Tecnologias 

de Informação e do Serviço de Planeamento e Controlo de Gestão. 

4. As competências desta Comissão obedecem ao estabelecido na legislação em vigor. 

 

Secção III – Órgãos de Apoio 

Artigo 43.º 

(Natureza, enumeração, constituição, mandato e funcionamento dos Órgãos de 

Apoio) 

1. Os órgãos de apoio têm por função assessorar o Conselho de Administração, nas matérias da sua 

competência. 

2. São órgãos de apoio: 

a) Encarregado de Proteção de Dados (DPO); 

b) Gabinete de Codificação Clínica; 

c) Gabinete de Comunicação; 

d) Gabinete de Gestão de Risco; 

e) Responsável pelo Acesso à Informação (RAI); 

f) Coordenador Hospitalar de Doação. 

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

outros órgãos de apoio, permanentes ou temporários, para assuntos considerados de especial 

relevância, bem como deliberar pela revisão e extinção de órgãos existentes. 

4. Os dirigentes dos órgãos são nomeados pelo período equivalente ao mandato do órgão de gestão 

podendo, no entanto, a todo o tempo, o Conselho de Administração cessar as respetivas nomeações. 

5. Cada órgão de apoio deverá elaborar e submeter ao Conselho de Administração, até ao final do mês 

de outubro de cada ano civil, o programa de atividades para o ano seguinte e, até ao final do mês de 

fevereiro, o relatório de atividades do ano anterior. 
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Capítulo III – Organização dos Serviços e Níveis de Gestão 

Secção I - Enquadramento e Organização 

Artigo 44.º 

(Gestão Intermédia e Estrutura) 

1. A gestão do CHBV organiza-se em Unidades de Gestão, Departamentos, Serviços, Gabinetes e 

Unidades Orgânicas ou Funcionais. 

2. As Unidades de Gestão e os Departamentos 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, eficiência e qualidade, 

internamente contratualizados, em coerência com o Contrato-Programa do CHBV. 

3. Os Serviços são a unidade básica da organização, que funcionam autonomamente ou agregados e 

integrados numa Unidade de Gestão, contribuindo para a prossecução dos objetivos estabelecidos. 

4. Os Gabinetes são equipas de reduzida dimensão e/ou com atribuições específicas que desenvolvem 

a sua atividade como Órgãos de Apoio ao Conselho de Administração, na Área de Apoio à Prestação 

de Cuidados ou na Área de Gestão, Logística e Apoio Geral, que funcionam autonomamente ou são 

integrados em Serviços. 

5. As Unidades Orgânicas ou Funcionais que 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 partilhadas por diferentes Serviços. 

6. A articulação entre as várias Unidades Hospitalares do CHBV é assegurada por estruturas 

orgânicas comuns e Direções de Serviço únicas. 

 

Artigo 45.º 

(Áreas) 

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

objetivos a atingir, o CHBV desenvolve a sua atividade em três áreas complementares que se 

articulam de forma integrada: 

a) Área de Prestação de Cuidados; 

b) Área de Apoio à Prestação de Cuidados; 

c) Área de Gestão, Logística e Apoio Geral. 

 

Secção II - Área de Prestação de Cuidados 

Artigo 46.º 

(Organização, definições e objetivos da Área de Prestação de Cuidados) 

1. A organização da área de prestação de cuidados clínicos em Unidades de Gestão, Departamentos e 

Centros de Responsabilidade Integrados constitui uma dimensão descentralizada de autoridade e de 

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

a) Unidade de Gestão da Medicina; 

b) Unidade de Gestão da Cirurgia; 

c) Unidade de Gestão da Urgência e Medicina Intensiva; 

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

e) Departamento da Mulher e da Criança; 

f) Departamento de Psiquiatria e da Saúde Mental; 

g) Centros de Responsabilidade Integrados; 

h) Centros de Referência, integrados nas respetivas Unidades de Gestão. 

3. As Unidades de Gestão e os Departamentos previstos no número anterior, agregam serviços com 

afinidades assistenciais, técnicas e/ou de especialidade, dotados de gestão descentralizada e 

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

o orçamento e a sustentabilidade global do CHBV 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. 

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. 

 

Subsecção I – Unidades de Gestão da Área de Prestação de Cuidados 

Artigo 47.º 

(Unidade de Gestão da Medicina) 

1. Integram a Unidade de Gestão da Medicina os seguintes Serviços Clínicos: 

a) Serviço de Cardiologia, que integra na sua dependência a Unidade de Cuidados Intensivos 

Coronários; 

b) Serviço de Cuidados Paliativos, que integra a Equipa Intra-Hospitalar de Suporte em Cuidados 

Paliativos; 

c) Serviço de Dermatologia; 

d) Serviço de Endocrinologia; 

e) Serviço de Gastrenterologia; 

f) Serviço de Hematologia;  

g) Serviço de Imunoalergologia;  

h) Serviço de Infecciologia; 

i) Serviço de Medicina Física e Reabilitação; 

j) Serviço de Medicina Interna; 

k) Serviço de Nefrologia; 

l) Serviço de Neurologia; 

m) Serviço de Oncologia Médica; 

n) Serviço de Pneumologia; 
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o) Serviço de Reumatologia. 

2. Integram ainda a Unidade de Gestão da Medicina as seguintes Unidades Funcionais: 

a) Hospital de Dia Polivalente; 

b) Unidade de AVC; 

c) Unidade de Hospitalização Domiciliária. 

 

Artigo 48.º 

(Unidade de Gestão da Cirurgia) 

1. Integram a Unidade de Gestão da Cirurgia os seguintes Serviços Clínicos: 

a) Serviço de Anestesiologia; 

b) Serviço de Bloco Operatório Central; 

c) Serviço de Cirurgia Geral; 

d) Serviço de Estomatologia; 

e) Serviço de Oftalmologia; 

f) Serviço de Ortopedia; 

g) Serviço de Otorrinolaringologia; 

h) Serviço de Urologia. 

2. Integram ainda a Unidade de Gestão Cirúrgica as seguintes Unidades Funcionais: 

a) Unidade de Cirurgia de Ambulatório. 

 

Artigo 49.º 

(Unidade de Gestão da Urgência e Medicina Intensiva) 

1. Integram a Unidade de Gestão da Urgência e Medicina Intensiva os seguintes Serviços Clínicos: 

a) Serviço de Medicina Intensiva; 

b) Serviço de Urgência, que integra a Urgência Básica de Águeda e a Urgência Médico-Cirúrgica 

de Aveiro. 

 

Artigo 50.º 

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

1. Integram a Unidade de Gestão de Meios Complementares de Diagnóstico e Terapêutica os 

seguintes Serviços Clínicos: 

a) Serviço de Anatomia Patológica; 

b) Serviço de Imagiologia; 

c) Serviço de Imunohemoterapia; 

d) Serviço de Patologia Clínica. 
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Subsecção II – Departamentos da Área de Prestação de Cuidados 

Artigo 51.º 

(Departamento da Mulher e da Criança) 

1. Integram o Departamento da Mulher e da Criança os seguintes Serviços: 

a) Serviço de Ginecologia/Obstetrícia, que integra a Urgência de Ginecologia/Obstetrícia; 

b) Serviço de Pediatria, que integra a Unidade de Cuidados Intensivos Neonatais e a Urgência 

Pediátrica. 

 

Artigo 52.º 

(Departamento de Psiquiatria e da Saúde Mental) 

1. Integram o Departamento de Psiquiatria e da Saúde Mental os seguintes Serviços: 

a) Serviço de Psiquiatria; 

b) Serviço de Pedopsiquiatria; 

c) Serviço de Psicologia. 

 

Subsecção III – Centros de Responsabilidade Integrados 

Artigo 53.º 

(Enquadramento) 

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

empresarial podem organizar-se com recurso ao modelo de Centros de Responsabilidade Integrados. 

2. Os Centros de Responsabilidade Integrados são estruturas orgânicas de nível intermédio, dotadas 

de uma organização mais flexível e autónoma, como instrumento suscetível de potenciar elevados 

níveis de eficiência traduzidos na melhoria da acessibilidade dos doentes e da qualidade da atividade 

prestada. 

 

Artigo 54.º 

(Atividade e Funcionamento dos Centros de Responsabilidade Integrados) 

1. O Centro de Responsabilidade Integrado dispõe de regulamento próprio, aprovado por deliberação 

do Conselho de Administração, no ato de criação do Centro de Responsabilidade Integrado e de 

nomeação da respetiva equipa multidisciplinar. 

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

Responsabilidade Integrados observam o disposto legalmente em vigor. 

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

Administração e a direção do Centros de Responsabilidade Integrados 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; 
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c) Plano de formação e investigação. 

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

competências nas direções dos Centros de Responsabilidade Integrados, nos termos, condições e 

limites a definir. 

 

Subsecção IV – Centros de Referência 

Artigo 55.º 

(Enquadramento) 

1. 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. 

2. Os Centros de Referência são estruturas de natureza multidisciplinar e de âmbito transversal às 

estruturas intermédias de gestão da Área de Prestação de Cuidados do CHBV, 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. 

 

Artigo 56.º 

(Criação e Organização dos Centros de Referência) 

1. 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 CHBV 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 

contribuindo 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 

articulação e acompanhamento da atividade pelas Unidades de Gestão da Área de Prestação de 

Cuidados, compete à Direção Clínica a supervisão do funcionamento dos Centros de Referência, em 

articulação com os respetivos coordenadores. 
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Secção III - Área de Apoio à Prestação de Cuidados 

Artigo 57.º 

(Organização, definições e objetivos da Área de Apoio à Prestação de Cuidados) 

1. De acordo com a missão do CHBV, a Área de Apoio à Prestação de Cuidados está organizada em 

Serviços, Unidades Orgânicas ou Funcionais e Gabinetes, e constitui uma dimensão descentralizada 

de autoridade e de responsabilidade. 

2. Todos os Serviços e Estruturas que compõem a área de Apoio à Prestação de Cuidados, 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 CHBV 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 58.º 

(Serviços e Estruturas da Área de Apoio à Prestação de Cuidados) 

1. A Área de Apoio à Prestação de Cuidados integra os seguintes Serviços e Estruturas: 

a) Serviço de Assistência Espiritual e Religiosa; 

b) Serviço de Esterilização; 

c) Serviços Farmacêuticos; 

d) Serviço de Medicina do Trabalho e Saúde Ocupacional; 

e) Serviço de Nutrição e Dietética; 

f) Serviço Social; 

g) Serviço Jurídico e de Contencioso; 

h) Equipa de Gestão de Altas; 

i) Gabinete do Cidadão. 

 

Secção IV - Área de Gestão, Logística e Apoio Geral 

Artigo 59.º 

(Organização, definições e objetivos da Área de Gestão, Logística e Apoio Geral) 

1. De acordo com a missão do CHBV, a Área de Gestão, Logística e Apoio Geral está organizada em 

Serviços, Unidades Orgânicas ou Funcionais e Gabinetes, e constitui uma dimensão descentralizada 

de autoridade e de responsabilidade. 

2. Todos os Serviços e Estruturas que compõem a Área de Gestão, Logística e Apoio Geral, podem ser 

dotadas gestão descentralizada e responsabilidade sobre a contratualização de gastos, rendimentos 

e investimentos, tendo em conta o orçamento e a sustentabilidade global do CHBV 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. 
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Artigo 60.º 

(Serviços e Estruturas da Área de Gestão, Logística e Apoio Geral) 

1. A Área de Gestão, Logística e Apoio Geral integra os seguintes Serviços e Estruturas: 

a) Serviço de Aprovisionamento; 

b) Serviço de Formação; 

c) Serviço de Gestão de Doentes; 

d) Serviço de Gestão Financeira; 

e) Serviço de Gestão Hoteleira e Ambiente; 

f) Serviço de Gestão da Qualidade e Segurança; 

g) Serviço de Instalações e Equipamentos; 

h) Serviço de Planeamento e Controlo de Gestão; 

i) Serviço de Recursos Humanos; 

j) Serviço de Tecnologias de Informação; 

k) Gabinete de Engenharia Clínica; 

l) Gabinete de Gestão Documental e Arquivo; 

m) Gabinete de Investigação. 

 

Secção V - Direção e Chefia 

Artigo 61.º 

(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 e Serviços previstos no presente Regulamento Interno. 

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 não cumprimento das deliberações do Conselho de Administração ou por não 

cumprimento dos objetivos estabelecidos. 

3. As Unidades de Gestão de natureza assistencial são coordenados por um gestor intermédio a 

nomear pelo Conselho de Administração, em regime de Comissão de Serviço, equiparado a Diretor 

de Serviço. 

4. Os Departamentos são dirigidos por um médico, nomeado pelo Conselho de Administração, em 

regime de Comissão de Serviço, sendo coadjuvados, no exercício das suas funções, por um enfermeiro 

gestor, nomeado pelo Conselho de Administração sob proposta do Enfermeiro Diretor, e por um 

administrador hospitalar a nomear pelo Conselho de Administração, em regime de Comissão de 

Serviço. 
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5. Os Diretores de Departamento e de Serviço são nomeados pelo Conselho de Administração, em 

regime de 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 interesse individual. 

6. 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 62.º 

(Competências da Coordenação das Unidades de Gestão da Área de Prestação de 

Cuidados) 

1. 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, em articulação com os Diretores de Serviço, Enfermeiros Gestores ou Técnicos 

Coordenadores: 

a) Apoiar na elaboração das propostas para a contratualização interna, englobando a atividade 

assistencial, rendimentos, gastos e investimentos, e os relatórios de atividade, a submeter à 

apreciação do Conselho de Administração; 

b) Estabelecer as medidas necessárias à melhoria do funcionamento, dentro do quadro global da 

atividade do CHBV; 

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) Promover e gerir projetos de melhoria contínua; 

g) Exercer outras competências que lhe sejam delegadas ou subdelegadas pelo Conselho de 

Administração. 

2. Com as devidas adaptações, as competências enumeradas no número anterior são aplicáveis aos 

administradores hospitalares nomeados para coadjuvar os Diretores dos Departamentos da Área de 

Prestação de Cuidados. 

 

Artigo 63.º 

(Competências dos Diretores de Departamento ou Serviços da Área de Prestação de 

Cuidados) 

1. Aos Diretores dos Departamentos ou Serviços da Área de Prestação de Cuidados, sem prejuízo das 

competências atribuídas a outros órgãos, compete planear e dirigir o Departamento ou Serviço em 

articulação, quando aplicável, 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 
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utentes, bem como pela utilização e eficiente aproveitamento dos recursos afetos ao Departamento 

ou Serviço. 

2. Compete, em especial, ao Diretor de Departamento ou Serviço: 

a) Definir a organização da prestação de cuidados de saúde e emitir orientações, na observância 

das normas emitidas pelas entidades competentes; 

b) Em colaboração com o enfermeiro gestor e administrador hospitalar do Departamento ou com 

o gestor da Unidade de Gestão e enfermeiro gestor ou técnico coordenador, quando aplicável, 

elaborar o plano anual e o relatório de atividades e submetê-los à apreciação do Conselho de 

Administração, bem assim como assegurar o adequado cumprimento da contratualização 

interna, 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 e de projetos 

de melhoria contínua da atividade assistencial; 

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 

formação 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; 

k) Assegurar a observância das leis, dos regulamentos e das normas aplicáveis ao seu serviço, 

nomeadamente quanto à salvaguarda dos ativos, assim como o acompanhamento dos 

objetivos globais definidos; 

l) Garantir o registo 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 Farmácia e Terapêutica relativamente às 

terapêuticas para a sua área clínica, podendo propor à Direção Clínica opções casuísticas; 
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o) Promover e gerir projetos de melhoria contínua. 

 

Artigo 64.º 

(Competências dos Diretores de Serviços das Áreas de Apoio à Prestação de 

Cuidados e Áreas de Gestão, Logística e Apoio Geral) 

1. Aos Diretores de Serviços das Áreas de Apoio à Prestação de Cuidados e Áreas de Gestão, Logística 

e Apoio Geral, 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 acompanhamento dos objetivos 

globais definidos; 

e) 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; 

f) Promover e gerir projetos de melhoria contínua; 

g) Assegurar a correta articulação e resposta às várias estruturas do CHBV. 

3. As competências definidas no presente artigo, são também aplicáveis aos Diretores e 

Coordenadores de todas as estruturas orgânicas previstas no organigrama do CHBV não abrangidas 

pelos artigos anteriores, na medida das orientações emanadas pelo Conselho de Administração. 

 

Artigo 65.º 

(Competências da Direção e Chefia de Enfermagem) 

1. As funções de Direção e Chefia dos Serviços Clínicos definidos no presente Regulamento Interno, 

no âmbito da Enfermagem, decorrerão da aplicação da legislação em vigor. 

2. Compete aos elementos em funções de Direção e Chefia de Enfermagem: 

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; 
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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 formação e de desenvolvimento profissional 

contínuo dos enfermeiros e dos assistentes operacionais; 

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. 

 

Artigo 66.º 

(Competências da Coordenação e Direção dos Técnicos Superiores das Áreas de 

Diagnóstico e Terapêutica) 

1. A designação, respetivas funções e competências de Coordenação e Direção dos Técnicos 

Superiores das Áreas de Diagnóstico e Terapêutica são as previstas na legislação aplicável. 

2. As funções de coordenação visam proporcionar a eficiência e a rentabilização da atividade 

profissional 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 competências próprias da estrutura hierárquica. 

3. Ao Coordenador dos Técnicos Superiores das Áreas de Diagnóstico e Terapêutica compete, 

nomeadamente: 

a) Proceder ao planeamento, controlo e avaliação periódica do exercício e atividades 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) Reportar, superiormente, carências ao nível do funcionamento da equipa, propondo as 

medidas adequadas à respetiva resolução; 
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f) Participar em processos de acreditação e controlo da qualidade e promover e gerir projetos 

de melhoria contínua; 

g) Assegurar a avaliação, o planeamento e o controlo dos recursos materiais necessários ao 

exercício de funções da equipa; 

h) Elaborar o relatório de atividades do ano anterior, bem como o plano de atividades para o ano 

seguinte, da respetiva equipa. 

4. Nos termos legalmente aplicáveis, o Conselho de Administração designa, em regime de comissão 

de serviço, um Técnico Superior Diretor. 

5. Compete ao Técnico Superior Diretor emitir pareceres técnicos e prestar informações e 

esclarecimentos a solicitação do órgão dirigente máximo dos serviços; participar na elaboração do 

plano e do relatório de exercício, na parte que respeite aos técnicos superiores de diagnóstico e 

terapêutica; articular a sua atividade com os restantes órgãos de direção do estabelecimento ou 

serviço; supervisionar as funções de coordenação, designadamente, procedendo à avaliação do 

desempenho dos coordenadores; e Exercer as demais competências que por lei lhe sejam atribuídas 

ou que lhe sejam delegadas. 

 

Secção VI - Contratualização 

Artigo 67.º 

(Contratualização Interna) 

1. 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 do CHBV, em função do financiamento disponível e do orçamento 

global do CHBV, 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 68.º 

(Planos e Relatórios de Atividade) 

1. O desenvolvimento da atividade das Estruturas e Serviços do CHBV tem por base planos de 

atividade anuais, da responsabilidade das respetivas Direções. 

2. O plano de atividades será elaborado por cada Direção ou Coordenação, assessorado pelo Serviço 

de Planeamento e Controlo de Gestão, e submetido, até final do mês de outubro do ano anterior ao 

que respeita, para apreciação do Conselho de Administração, devendo contemplar, entre outros 

aspetos, a previsão 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. 
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4. A Direção ou Coordenação elaborará o relatório anual de atividade gestão, a submeter à apreciação 

do Conselho de Administração, até ao final do mês de fevereiro do ano seguinte ao que respeita. 

 

Capítulo IV – Garantias 

Artigo 69.º 

(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 CHBV desenvolve todas as iniciativas no sentido de promover o acesso 

dos cidadãos aos cuidados de saúde em condições de equidade, transparência e celeridade. 

2. O CHBV adota todos os procedimentos que visam o reforço do acesso, nomeadamente através dos 

programas da Consulta a Tempo e Horas (CTH) e Sistema Integrado de Gestão de Inscritos para 

Cirurgia (SIGIC). 

3. O CHBV observa os princípios orientadores e as normas atinentes à prestação de serviços de saúde 

em conformidade com o disposto legalmente, que regula o Sistema Integrado de Gestão do Acesso 

dos utentes ao Serviço Nacional de Saúde (SIGA SNS). 

4. O CHBV 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 

escrutinável a capacidade de resposta e a previsão da sua efetivação. 

 

Artigo 70.º 

(Assistência Espiritual e Religiosa) 

1. No respeito pelos princípios constitucionalmente consagrados, o CHBV assegura a igualdade de 

oportunidades e a não discriminação de acesso dos utentes, independentemente dos credos 

religiosos. 

2. O CHBV 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. 

 

Artigo 71.º 

(Igualdade) 

1. O CHBV assegura a implementação de uma cultura de igualdade e implementa um plano para a 

igualdade que vise essencialmente alcançar uma efetiva igualdade de tratamento e de oportunidades 

entre mulheres e homens, promovendo a eliminação da discriminação em função do género e 

fomentando a conciliação entre a vida pessoal, familiar e profissional. 

2. Compete ao Conselho de Administração garantir a integração dos objetivos da promoção para a 

igualdade definidos no Plano e nos respetivos instrumentos de planeamento e de gestão. 
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Artigo 72.º 

(Conduta Ética) 

1. Nos termos e para cumprimento dos princípios orientadores estabelecidos no quadro de 

referência do Código de Conduta Ética dos serviços e organismos do Ministério da Saúde, o CHBV 

adota um Código de Conduta Ética, que estabelece um conjunto de valores e princípios de natureza 

ética que norteiam a atuação dos seus colaboradores, e que se constitui como uma referência no que 

respeita ao padrão de conduta exigível ao CHBV, no seu relacionamento com terceiros. 

 

Artigo 73.º 

(Confidencialidade e Sigilo) 

1. O CHBV 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. 

2. O CHBV reconhece o direito dos cidadãos à proteção dos seus dados pessoais, assegurando que 

todos os titulares de dados pessoais, que confiam o tratamento dos mesmos ao CHBV, têm 

conhecimento da finalidade e do processo de tratamento da informação fornecida, bem como, dos 

direitos que lhe assistem nesta matéria e da forma de exercício dos mesmos, nos termos e em 

conformidade com o disposto no artigo 8.º, n.º 1, da Carta dos Direitos Fundamentais da União 

Europeia, do artigo 16.º, n.º 1 do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia e do 

Regulamento Geral de Proteção de Dados (RGPD) e  Política de Proteção de Dados do CHBV, 

 

Artigo 74.º 

(Transparência e Publicitação) 

1. O CHBV observa os princípios de bom governo e cumpre as orientações a que estão sujeitas as 

entidades que integram o Setor 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 75.º 

(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 CHBV, através do Serviço de Aprovisionamento, observa os 

princípios da transparência e da livre 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. 
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Artigo 76.º 

(Recrutamento e Seleção de Pessoal) 

1. Os processos de recrutamento do CHBV têm por base a adequação dos profissionais às funções a 

desenvolver e asseguram o respeito e integral cumprimento dos princípios da igualdade de 

oportunidades, da imparcialidade, da boa-fé e da não discriminação, bem como da publicidade, 

exceto em casos de manifesta urgência devidamente fundamentada. 

 

Capítulo V – Articulação Institucional e Relação com a Comunidade 

Artigo 77.º 

(Centro Académico Clínico) 

1. O CHBV integra o Centro Académico Clínico Egas Moniz (EMHA), através de um consórcio que 

integra ainda como membros o Centro Hospitalar de Entre o Douro e Vouga, E.P.E., o Centro 

Hospitalar de Vila Nova de Gaia/Espinho, E.P.E., a Universidade de Aveiro e os Agrupamentos de 

Centros de Saúde (ACES) Baixo Vouga, Baixo Mondego, Entre Douro e Vouga I – Feira/Arouca, Entre 

Douro e Vouga II – Aveiro Norte, Grande Porto VII – Gaia e Grande Porto VIII – Espinho/Gaia. 

2. Os estatutos, objetivos, atribuições e o funcionamento e composição dos órgãos constam da 

legislação em vigor. 

 

Artigo 78.º 

(Colaboração com a Comunidade) 

1. O CHBV promove 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 

visando a prossecução da missão que lhe está cometida. 

2. A colaboração com entidades externas assume, por regra, a forma de Protocolo de Colaboração e 

fica sujeita à prévia aprovação do Conselho de Administração. 

3. São privilegiadas as articulações com as autarquias onde estão sediadas as Unidades Hospitalares 

que compõem o CHBV e com as autarquias abrangidas pela área de influência do CHBV, com a 

Comunidade Intermunicipal da Região de Aveiro (CIRA), com a Universidade de Aveiro, com os 

Cuidados de Saúde Primários, com os Cuidados Continuados Integrados, com as Instituições de Ação 

Social e Instituições Particulares de Solidariedade Social e com as organizações da sociedade civil. 

 

Artigo 79.º 

(Associações sem Fins Lucrativos) 

1. Considerando a atividade desenvolvida pelas Associações sem Fins Lucrativos reconhecidas pelo 

Conselho de Administração, bem como o seu contributo na prossecução da missão do CHBV, o 

Conselho de Administração deve assegurar a manutenção da colaboração institucional com as 

referidas Associações. 
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Capítulo VI – Disposições Finais 

Artigo 80.º 

(Mandatos e Comissões de Serviço) 

1. A aprovação e homologação do presente Regulamento Interno não implica a cessação das 

comissões de serviço em curso, as quais mantêm a duração e o cargo inicialmente definido, 

independentemente da alteração das denominações das respetivas Estruturas e Serviços. 

2. Constituem exceção ao disposto no número anterior, as comissões de serviço referentes à direção 

ou coordenação de Estruturas e Serviços que deixem de figurar no organograma do CHBV na 

sequência das alterações introduzidas pelo presente Regulamento Interno. 

 

Artigo 81.º 

(Regulamentos Internos dos Serviços e Estruturas) 

1. No prazo de 90 dias a contar da entrada em vigor do Regulamento Interno do CHBV, as direções 

dos Serviços e Estruturas das Áreas de Apoio à Prestação de Cuidados e Áreas de Gestão, Logística e 

Apoio Geral devem submeter ao Conselho de Administração os respetivos Regulamentos Internos 

dos Serviços e Estruturas. 

 

Artigo 82.º 

(Remissões) 

1. As remissões para os diplomas legais e regulamentares feitas no presente Regulamento Interno 

considerar-se-ão efetuadas para aqueles que venham a regular, no todo ou em parte, as matérias em 

causa. 

 

Artigo 83.º 

(Regulamentação Complementar) 

1. Compete ao Conselho de Administração a regulamentação e a definição de normas 

complementares ou interpretativas para a aplicação do presente regulamento. 

 

Artigo 84.º 

(Revisão) 

1. O presente regulamento pode ser revisto pelo Conselho de Administração quando for julgado 

conveniente, carecendo de aprovação da entidade competente. 

 

Artigo 85.º 

(Entrada em Vigor) 

1. O presente Regulamento Interno entra em vigor e produz efeitos com a publicação a realizar no 

sítio institucional do CHBV, após a competente homologação pelo membro do Governo responsável 

pela área da Saúde. 
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Artigo 86.º 

(Revogação) 

1. Com a entrada em vigor do presente Regulamento, é revogado, para todos os efeitos o anterior 

Regulamento Interno do CHBV. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


