
IM‐34.00 – Janeiro

NÚMERO:  

DATA:   12 

ASSUNTO: D
do CHUC, 

PALAVRAS

Deliberaçã

Tendo pre
fevereiro, p
e para o e
1 – Deleg

corren
a) Del

com
- Au

EU
- O

re
- Ex

ou
b) Del

Clín
ges
resp
loc
par

2 – As co
imped
execu
Enf.ª Á
prece

3 – Os me
as com
com e

4 – As com

5 – A pres
todos 

O Conselh

 

 

o 2018 – Conselho d

 44/2018 

de julho de

Deliberação
EPE” 

-CHAVE:   d

ão do Cons

esentes as 
para o pres

enfermeiro-d
ar no presi

nte dirigida 
legar no p
mpetência 
utorizar des
UR, sem IVA
utorgar con

epresentaçã
xercer as re
u impedime
legar nos vo
nico e Enf.ª 
stão corren
petivos pelo
ação e aq
ra posterior 
ompetência
dimentos, se
utivo Dr. Car
Áurea Andr
de.  

embros do c
mpetências
exceção da
mpetências

sente delibe
os atos entr

o de Admin

   

de Administração 

e 2018 

o “Atribuiçã

deliberação

elho de Ad

competênc
idente do c

diretor (artig
idente e v
ao regular f

presidente 
 para: 
spesas de lo

A incluído, p
ntratos com
ão do conse
sponsabilid

ento destes.
ogais Dra. M
 Áurea And
nte dirigida
ouros, prati
uisição de 
 desenvolvi
as do pres
erão exerc
rlos Santos, 
rade, por e

conselho d
s atribuídas,
as previstas 
s delegada

eração pro
retanto pra

nistração. 

 

ão de comp

o; conselho 

ministração

Atribuiç

cias previst
conselho de
go 10º), o co
ogais as c
funcioname
do conselh

ocação e a
ara posterio

m o Centro H
elho de adm
ades e com
.  
Manuela M
drade – Enf
a ao regu
icarem as 
bens e serv
mento conc
sidente do

cidas pela 
pelo Direto

esta respetiv

e administr
, nos termos
no artigo 45
s e subdele

duz efeitos 
ticados no 

 

petências p

 administraç

o, de 12.07.2

Deliberaç

ção de com

tas nos Est
e administra
onselho de 
ompetênci
ento da inst
ho de adm

aquisição d
or desenvol
Hospitalar e
ministração
mpetências

ota Pinto, D
fermeira Dir
lar funcion
competênc
viços até a
cursal, no â

o conselho 
vogal exec

or Clínico, D
va ordem n

ração pode
s do artigo 4
5º.  

egadas pod

 a 25 de ju
 âmbito dos

pelos memb

ção; compe

2018:  

ão 

mpetências 

atutos do 
ação (artigo
administraç
as necessá
tituição dos
ministração

de bens e se
vimento co

e Universitár
o;  
s inerentes a

Dr. Carlos Sa
retora, os p
namento d
cias necess

ao montant
âmbito lega
 de admi
cutiva, Dra
r. Francisco
na ausência

em subdele
46º do Cód

dem ser avo

nho de 201
s poderes a

Cons

bros do Con

etências 

 

Decreto-Le
o 8º), para o
ção delibera
árias à prát
s pelouros a
, Prof. Dou

erviços até 
oncursal, no
rio de Coim

aos pelouro

antos, Dr. Fr
oderes par

da instituiçã
sárias à rea
e de 300 00
l. 
nistração, 
. Manuela 
 Parente, e 
a ou imped

egar no pes
igo do Proc

ocadas a to

8, ficando 
gora atribu

selho de Ad

Circula

nselho de Ad

ei n.º 18/20
o diretor clín
ra ainda:  
tica dos at

atribuídos, b
utor Fernan

 ao montan
o âmbito leg

mbra, E.P.E. e

os dos voga

rancisco Pa
ra, no âmb
ão corresp
alização de
00 EUR, sem

nas suas 
 Mota Pint
 pela Enferm
dimento do

ssoal de dir
cedimento 

odo o tempo

 por este m
uídos. 

dministraç

ar Informati

Página 1 d

dministraçã

017, de 10 
nico (artigo

tos de ges
em como: 

ndo Regate

nte de 500 
gal; 
e assiná-los 

ais na ausên

arente – Dire
ito de atos 
ondentes 

e despesas 
m IVA incluí

ausências 
o, pelo vo
meira Direto
o vogal que

eção e che
Administrat

o. 

meio ratifica

ção 

iva 

e 1 

 

ão 

de 
o 9º) 

tão 

eiro 

000 

 em 

ncia 

etor 
 de 
aos 
 de 
ído, 

ou 
ogal 
ora, 
e o 

efia 
tivo, 

dos 


