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Esta deliberação produz efeitos a 1 de Setembro de 2005, ficando
por este meio ratificado todos os actos entretanto praticados.
10 de Abril de 2006. — A Vogal Executiva do Conselho de Administração, Marta Temido.
Despacho n.o 9314/2006 (2.a série). — Subdelegação de competências no director do serviço de instalações e equipamentos. — Nos
termos dos artigos 35.o e seguintes do Código do Procedimento Administrativo, do artigo 4.o, n.o 6, do Decreto-Lei n.o 188/2003, de 20
de Agosto, no uso da faculdade conferida pelo despacho
n.o 16 789/2005 (2.a série), de 15 de Julho, do Secretário de Estado
da Saúde, publicado no Diário da República, 2.a série, n.o 148, de
3 de Agosto de 2005, e ao abrigo da deliberação do conselho de
administração do Centro Hospitalar de Coimbra tomada em reunião
de 18 de Julho de 2005, a vogal executiva Dr.a Marta Alexandra
Fartura Braga Temido subdelega no director do serviço de instalações
e equipamentos, engenheiro David São José Jorge, competências para
a prática dos seguintes actos:
1 — Autorizar a aquisição de bens e serviços em situações de urgência imperiosa devidamente fundamentada, com o limite de E 5000.
2 — Autorizar a aquisição de bens e serviços por verbas de fundo
de maneio, nas circunstâncias referidas no número anterior, com o
limite de E 500.
3 — A presente subdelegação produz efeitos a 15 de Julho de 2005,
ficando por este meio ratificados todos os actos entretanto praticados
no âmbito destes poderes.
10 de Abril de 2006. — A Vogal Executiva do Conselho de Administração, Marta Temido.
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7) Decidir sobre conflitos de natureza técnica entre serviços de
acção médica;
8) Decidir as dúvidas que lhe sejam presentes sobre deontologia
médica, desde que não seja possível o recurso, em tempo
útil, à comissão de ética;
9) Participar na gestão do pessoal médico, designadamente nos
processos de admissão e mobilidade interna, ouvidos os respectivos directores de serviço;
10) Velar pela constante actualização do pessoal médico;
11) Acompanhar e avaliar sistematicamente outros aspectos relacionados com o exercício da medicina e com a formação dos
médicos.
10 de Abril de 2006. — A Vogal Executiva do Conselho de Administração, Marta Temido.

Centro Hospitalar de Torres Vedras
Aviso n.o 5048/2006 (2.a série). — Nos termos da alínea b) do
artigo 35.o do Decreto-Lei n.o 213/2000, de 2 de Setembro, torna-se
público que a candidata Margarida Maria Lourenço Dias Nunes, classificada em 15.o lugar no concurso externo de ingresso para provimento
de um lugar de assistente de farmácia da carreira de técnico superior
de saúde, aberto pelo aviso n.o 6897/2003, publicado no Diário da
República, 2.a série, n.o 142, de 23 de Junho de 2003, desistiu do
lugar a que tinha direito, pelo que foi retirada da lista de classificação
final.
6 de Abril de 2006. — O Vogal Executivo, José António Ferrão.
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Despacho n. 9315/2006 (2. série). — Subdelegação de competências no director dos Serviços Financeiros. — Nos termos dos artigos 35.o e seguintes do Código do Procedimento Administrativo, do
artigo 4.o, n.o 6, do Decreto-Lei n.o 188/2003, de 20 de Agosto, no
uso da faculdade conferida pelo despacho n.o 16 789/2005 (2.a série),
de 15 de Julho, do Secretário de Estado da Saúde, publicado no
Diário da República, 2.a série, n.o 148, de 3 de Agosto de 2005, e
ao abrigo da deliberação do conselho de administração do Centro
Hospitalar de Coimbra tomada em reunião de 18 de Julho de 2005,
a vogal executiva Dr.a Maria Paula Apolinário Ferreira de Sousa subdelega no director dos Serviços Financeiros, Dr. Nuno Miguel Domingues Duarte, competências para:
1 — Proceder à assinatura de documentos de autorização de pagamentos referentes a despesas com o respectivo processo ou procedimento previamente autorizado.
2 — Proceder aos pagamentos, por transferência bancária, dos
documentos de despesa com processo de aquisição previamente
autorizado.
3 — A presente subdelegação produz efeitos a 18 de Julho de 2005,
ficando por este meio ratificados todos os actos entretanto praticados.
10 de Abril de 2006. — A Vogal Executiva do Conselho de Administração, Marta Temido.
Despacho n.o 9316/2006 (2.a série). — Nos termos do n.o 4 do
artigo 12.o do Decreto-Lei n.o 188/2003, de 20 de Agosto, o director
clínico do Centro Hospitalar de Coimbra delega nos directores clínicos-adjuntos para os hospitais integrados competência para:
1) Coordenar a elaboração dos planos de acção apresentados
pelos vários serviços e departamentos de acção médica a integrar no plano global do hospital;
2) Assegurar uma integração adequada da actividade médica
dos departamentos e serviços, designadamente através de uma
utilização não compartimentada da capacidade instalada;
3) Propor medidas necessárias à melhoria das estruturas organizativas, funcionais e físicas dos serviços de acção médica,
dentro de parâmetros de eficiência e eficácia reconhecidos,
que produzam os melhores resultados face às tecnologias
disponíveis;
4) Aprovar as orientações clínicas relativas à prescrição de medicamentos e meios complementares de diagnóstico e terapêutica, bem como os protocolos clínicos adequados às patologias
mais frequentes, respondendo perante o conselho de administração pela sua adequação em termos de qualidade e de
custo-benefício;
5) Propor ao conselho de administração a realização, sempre
que necessário, da avaliação externa do cumprimento das
orientações clínicas e protocolos mencionados, em colaboração com a Ordem dos Médicos e instituições de ensino
médico e sociedades científicas;
6) Desenvolver a implementação de instrumentos de garantia
de qualidade técnica dos cuidados de saúde;

Hospital Central e Especializado de Crianças Maria Pia
Deliberação n.o 521/2006. — Por deliberação do conselho de
administração de 29 de Março de 2006:
Joana Margarida Paradela Matos, interna do internato complementar
de psiquiatria da infância e da adolescência — autorizado com efeitos retroactivos o pedido de equiparação a bolseiro fora do País,
nos termos do artigo 1.o do Decreto-Lei n.o 282/89, de 23 de Agosto,
no período de 4 de Abril a 30 de Setembro de 2005. (Isento de
fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)
11 de Abril de 2006. — O Vogal Executivo do Conselho de Administração, António Augusto Paul.

Hospital de Júlio de Matos
Rectificação n.o 607/2006. — Por ter sido publicado com inexactidão o aviso n.o 3603/2006 (2.a série) no Diário da República,
2.a série, n.o 57, de 21 de Março de 2006, relativo à nova constituição
do júri do concurso interno geral de acesso para provimento de quatro
lugares de enfermeiro-chefe, aberto por aviso publicado no Diário
da República, 2.a série, n.o 98, de 26 de Abril de 2004, rectifica-se
que onde se lê:
«Presidente — António Barata Martins, enfermeiro-supervisor
da Sub-Região de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo.
Vogais efectivos:
Laurinda de Jesus Afonso da Silva Guerreiro da Conceição,
enfermeira-chefe do Hospital Miguel Bombarda, que substituirá o presidente na suas faltas e impedimentos.
Helena Cordeiro Relvão, enfermeira-supervisora da Sub-Região de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo.
Vogais suplentes:
Luís Miguel Rocha Santos, enfermeiro-chefe do Hospital
Miguel Bombarda.
Eduardo Jorge Delgado Catarino, enfermeiro-chefe do Hospital de Júlio de Matos.»
deve ler-se:
«Presidente — António Barata Martins, enfermeiro-supervisor
da Sub-Região de Saúde de Lisboa.
Vogais efectivos:
Maria Helena Cordeiro Relvão, enfermeira-supervisora da
Sub-Região de Saúde de Lisboa, que substituirá o presidente nas suas faltas e impedimentos.

