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ASSUNTO: C
Conselho de Administrração – Atriibuição de Competênc
cias
PALAVRAS-CHAVE:

Deliberaçã
ão do Conselho de Administração
o de 02.07.2
2020:
Atribuiç
ção de Com
mpetências
Tendo pre
esentes as competênc
c
cias prevista
as nos Esta
atutos do Decreto-Lei
D
n.º 18/2017, de 10 de
d
fevereiro, p
para o pressidente do conselho
c
d e administração (artig
go 8º), para o diretor clínico
c
(artig
go
9º) e para o enfermeirro-diretor (a
artigo 10º), o conselho de administtração delib
bera ainda:
1 – Delegar no presidente e vo
ogais as co
ompetência
as necessárrias à prátic
ca dos ato
os de gestã
ão
corren
nte dirigida ao regular funcioname
f
ento da insttituição doss pelouros a
atribuídos, bem como:
a) Dellegar no pre
esidente do
o conselho d
de administtração, Dr. Carlos
C
Santo
os, compettência para:
- Au
utorizar desspesas de lo
ocação e a
aquisição de
e bens e serviços até a
ao montante de 500 00
00
EU
UR, sem IVA
A incluído, para posterio
or desenvolvimento co
oncursal, no
os termos da
a lei;
- Outorgar con
ntratos com
m o Centro Hospitalar e Universitá
ário de Coim
mbra, E.P.E. e assiná-lo
os
em
m representtação do conselho de
e administração;
- Exxercer as responsabili
r
idades e c
competênc
cias inerentes aos pe
elouros doss vogais na
n
au
usência ou impedimen
nto destes.
b) Dellegar nos vogais Dra. Célia Cravo
o, Dr. Pedro
o Simões, Dr.
D Nuno De
eveza – Dire
etor Clínico e
ndrade – En
nfermeira D
Diretora, os poderes pa
ara, no âm bito de ato
os de gestã
ão
Enf.ª Áurea An
ular funcion
namento da
d instituição correspo
ondentes ao
os respetivo
os
corrrente dirigida ao regu
pelouros, pratiicarem as competênc
c
cias necessá
árias à realização de d
despesas de locação e
uisição de bens e serrviços até ao montan
nte de 300 000 EUR, ssem IVA incluído, parra
aqu
possterior desen
nvolvimento
o concursall, no âmbito
o legal.
2 – As co
ompetência
as do presidente do conselho de administração, n
nas suas ausências ou
o
imped
dimentos, se
erão exerciidas pelo D
Diretor Clínic
co, Dr. Nun
no Deveza,, pela voga
al executiva
a,
Dra. C
Célia Cravo,, pelo vogal executivo,, Dr. Pedro Simões,
S
e pe
ela Enferme
eira Diretora
a,
Enf.ª Á
Áurea Andra
ade, por essta respetiv
va ordem na ausência
a ou impediimento do vogal que o
precede.
3 – Os me
embros do conselho de
d adminis tração pod
dem subde
elegar nos ttitulares do
os cargos de
d
direçã
ão e chefia as competências atribuídas, nos termo
os do artig
go 46º do Código do
d
Proced
dimento Ad
dministrativo
o, com exce
eção das previstas
p
no artigo 45º.
4 – As com
mpetênciass delegadas e subdele
egadas pod
dem ser avo
ocadas a to
odo o tempo
o.
5 – A pressente delibe
eração prod
duz efeitos a 25 de jun
nho de 2020
0, ficando p
por este meio ratificado
os
todos os atos entrretanto praticados no âmbito doss poderes agora atribu
uídos.
6 – O co
onselho de
e administrração delib
bera ratific
car os ato
os praticad
dos pelo conselho
c
d
de
adminisstração que
e cessou fun
nções a 25 de junho de 2020, bem
m como ato
os praticados pelos seu
us
bito das com
mpetências que lhes tin
nham sido delegadas.
d
elementos no âmb
O Conselho de Admin
nistração.
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