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MODELO DE GOVERNO E IDENTIFICAÇÃO DOS MEMBROS 
DOS ORGÃOS SOCIAIS 

 

A ULS da Guarda apresenta um modelo de governo societário que assegura a efectiva 
separação entre as funções de administração executiva e as funções de fiscalização. 

O modelo de governo em vigor na empresa está definido no Decreto-Lei nº 18/2017, 
de 10 de fevereiro (Diário da República, 1ª série – N.º30 – 10 de fevereiro de 2017, 
pág. 708 a 716 – ESTATUTOS DAS UNIDADES LOCAIS DE SAÚDE, E.P.E,). 

São órgãos da ULSG: 

1 – O Conselho de Administração; 

2 - O Órgão de Fiscalização: Conselho Fiscal e Revisor Oficial de Contas; 

3 – O Conselho Consultivo. 

 

1- O Conselho de Administração 

 

 

Os membros do Conselho de Administração da Unidade Local de Saúde da Guarda, E.P.E., 

foram nomeados por Resolução do Conselho de Ministros n.º 61/2017 de 20 de abril e 

também pela RMC-132/2017, sob proposta dos membros do Governo responsáveis pelas 

Áreas das Finanças e da Saúde e pela Comunidade Intermunicipal das Beiras e Serra da 

Estrela, para um mandato de três anos, renovável uma única vez. 
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Os elementos curriculares relevantes de cada um dos membros do Conselho de 

Administração, nomeados para o mandato 2017-2019, constam da respetiva legislação que os 

nomeou, os quais aqui reproduzimos: 

Presidente CA - Isabel Natividade Carvalho Coelho Cruz Antunes, nascida a 25 de 

novembro de 1955, médica, licenciada pela Faculdade de Medicina da Universidade de 

Coimbra. Assistente Graduada Sénior de Medicina Geral e Familiar, Coordenadora e Médica 

de Família da USF A Ribeirinha, do ACES da Guarda. Coordenadora da ECL Guarda Este, da 

Rede Nacional de Cuidados Continuados Integrados. Orientadora de Formação Específica de 

Medicina Geral e Familiar. Assistente convidada da Faculdade de Ciências da Saúde da 

Universidade da Beira Interior. De julho de 2005 a setembro de 2008 foi Coordenadora da 

extinta Sub-Região de Saúde da Guarda. De janeiro de 1999 a junho de 2005 foi Diretora do 

Centro de Saúde da Guarda. Fez parte durante 2 mandatos de Conselho Distrital da Guarda da 

Ordem dos Médicos. Fez parte durante dois mandatos da Assembleia Municipal do Concelho 

da Guarda. Foi por duas vezes docente na Escola Secundária Afonso de Albuquerque, 

respetivamente na área de Ciências Físico-Químicas e na área da Saúde. Colaborou em 

diversos projetos de Investigação na área dos Cuidados de Saúde Primários. 

Diretora Clínica Cuidados de Saúde Primários - Maria de Fátima Clemente Lima, nasceu 

em Viseu (Sta. Maria) a 25 de agosto de 1959. Em 4 de outubro de 1984 concluiu a licenciatura 

em Medicina, pela Faculdade de Medicina da Universidade de Coimbra. Em 30 de setembro de 

1986 concluiu o Internato Médico Geral, no Hospital Distrital de Viseu. Em 24 de fevereiro de 

1988 foi nomeada Clínica Geral da Carreira Médica de Clínica Geral. Em 05 de julho de 1996 

foi integrada na categoria de Assistente de Clínica Geral. A 23 de abril de 2001 foi-lhe 

atribuído, por concurso público, o grau de Assistente Graduada da Carreira de Medicina Geral 

e Familiar. Ao longo dos anos de atividade profissional no Centro de Saúde de Gouveia 

assumiu várias funções de Coordenação (Concelhia de Alcoologia, Setor de Ambulatório e 

SAP). De outubro 2004 a março 2006 exerceu funções de Coordenadora Distrital de Alcoologia 

da Sub-Região da Guarda. A 24/01/2006 foi nomeada Diretora do Centro de Saúde de Gouveia 

(Sub-Região de Saúde da Guarda/ULS Guarda E. P. E.), funções que exerceu de fevereiro 

2006 a abril de 2012, tendo sido substituída, a pedido próprio, a 10 abril de 2012. Ao longo do 

seu percurso profissional frequentou vários cursos e formações ligados à Formação 

Profissional e Gestão; fez parte de júris de concursos públicos para a progressão na carreira de 

Medicina Geral e Familiar; publicou artigos em revistas da Especialidade; integrou e integra 

grupos de trabalho e equipas, a nível local e distrital, em áreas ligadas ao Álcool, Drogas, 

Tabaco e Cuidados Continuados; produziu material didático, com vista a intervenções 

preventivas em várias áreas ligadas à saúde; participou na Organização de Encontros e 

Seminários; interveio (como formadora, preletora e monitora) em Cursos de Formação; fez 

várias intervenções (como oradora e moderadora), em Sessões, Workshops, Jornadas, 

Encontros e Ações de Formação.  

Diretora Clínica Cuidados de Saúde Hospitalares - Maria de Fátima Domingues Azeredo 

Cabral, nasceu a 12 de março de 1955. Iniciou funções como médica do Internato Geral nos 

Hospitais da Universidade de Coimbra de 2 de janeiro de 1980 até 31 de janeiro de 1982. 

Prestou serviço médico à periferia de 1 de fevereiro de 1982 a 31 de dezembro de 1982. 
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Regressou aos Hospitais da Universidade de Coimbra até 28 de fevereiro de 1983. Foi 

nomeada Médica de Clínica Geral, em prestação eventual de serviço, no distrito de Leiria, em 1 

de março de 1983, mantendo-se nesta situação até 30 de setembro de 1983. Concluiu o 

Internato Complementar de Dermatologia no dia 21 de janeiro de 1989, adquirindo o grau de 

Assistente Hospitalar, iniciando essa função no Hospital de Castelo Branco até 31 de janeiro de 

1995. Fez concurso de provimento para Assistente de Dermatologia para o Hospital Sousa 

Martins, tendo tomado posse do lugar em 1 de fevereiro de 1995. Nomeada no cargo de 

Diretora do Serviço de Dermatologia a 9 de fevereiro de 1995 até à presente data. Foi 

aprovada no concurso de habilitação ao grau de Consultor da Carreira Hospitalar na área de 

Dermatologia, em 16 de junho de 1999. Desde 2005 é Professora Convidada no Departamento 

de Ciências Médicas da Universidade da Beira Interior. De dezembro de 2011 a novembro de 

2012, foi Diretora Clínica para os Cuidados Hospitalares do CA da ULS da Guarda. 

Vogal Executiva - Sandra Isabel da Costa Rodrigues Gil, nascida a 12 de março de 1978, 

em Viseu. Habilitações académicas e profissionais: Licenciatura em Direito (2001), pela 

Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, com a média de 15 valores; Curso de 

Especialização em Administração Hospitalar (2003), pela Escola Nacional de Saúde Pública da 

Universidade Nova de Lisboa, com a média de 16 valores, Curso Avançado de Gestão Pública 

(2006), pelo Instituto Nacional de Administração Pública, com a média de 17 valores. 

Experiência profissional: (2008 ao presente) — Administradora Hospitalar na Unidade Local de 

Saúde da Guarda, E.P.E. Entre 2009 e 2017 foi Diretora do Serviço de Gestão de Utentes, 

cargo que acumulou com o de Administradora do Departamento de Medicina (entre outubro de 

2016 e abril 2017), da Equipa de Coordenação do Hospital de Nossa Senhora da Assunção 

(entre outubro de 2015 e abril 2017) e da Equipa de Coordenação do Projeto «Rede de 

Cuidados Paliativos da Unidade Local de Saúde da Guarda». Coordenadora do Sistema de 

Gestão de Transportes de Doentes (entre 2012 e abril 2017), Coordenadora Local da Consulta 

a Tempo e Horas (entre 2013 e abril 2017), estando ainda alocada à Unidade Hospitalar de 

Gestão de Inscritos para Cirurgia e ao Gabinete de Codificação e Auditoria Clínica, (entre 2009 

e abril 2017). Foi Coordenadora Local do Sistema Nacional de Avaliação em Saúde (entre 

2013 e abril 2017), fez parte da equipa coordenadora para a Candidatura ao QREN do «Projeto 

de Ampliação do Hospital de Sousa Martins» e da Comissão de Transferência para o Novo 

Hospital. Assessorou o Diretor Executivo dos Cuidados de Saúde Primários até setembro de 

2011 e o Conselho de Administração em vários projetos e iniciativas transversais à instituição. 

(2005 -2008) — Vogal Executiva do Conselho de Administração do Hospital de Nossa Senhora 

da Assunção (Seia), com os pelouros do Planeamento e Controlo de Gestão, da Gestão 

Económico — Financeira, da Gestão de Doentes e do Aprovisionamento. Participou na 

elaboração da proposta de readaptação do Plano Funcional do Hospital, da candidatura de 

«Ampliação e Remodelação do Hospital Distrital de Seia» ao III QCA e da proposta de 

Business Plan para a futura Unidade Local de Saúde da Guarda. (2004 -2005) — Gestora no 

Hospital Distrital de Santarém, S.A., responsável pelo Bloco Operatório, Unidade de Cirurgia de 

Ambulatório, Serviço de Anestesiologia, Unidade Hospitalar de Gestão de Inscritos para 

Cirurgia, Departamento de Psiquiatria e Saúde Mental, Departamento de Urgência, Unidade de 

Cuidados Intensivos e Serviço de Patologia Clínica.  
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Enfermeira Diretora - Nélia Paula dos Santos Faria, natural do Funchal, nascida em 10 de 

julho de 1972. Formação Académica: Doutoranda em Gestão na Universidade da Beira Interior; 

Mestre em Gestão de Unidades de Saúde pela Universidade da Beira Interior; Pós graduação 

em Qualidade em Saúde e Segurança do Paciente, II Curso Internacional de Qualidade em 

Saúde e Segurança do Paciente, na Escola Nacional de Saúde Publica - UNL; Licenciatura em 

Enfermagem pela Universidade da Madeira/Instituto Politécnico da Guarda. Formação 

Profissional: Curso de Pós Licenciatura de Especialização em Enfermagem de Saúde Infantil e 

Pediatria pela Escola Superior de Saúde de Viseu - Instituto Politécnico de Viseu; Curso de 

Qualificação de Auditor Coordenador de Sistemas de Gestão da Qualidade, ISO 9001, com 

aprovação no exame da IRCA, promovido pela SGS Academy; Curso de Qualificação de 

Auditores Internos da Qualidade ISO 9001, promovido pela Escola Superior de Tecnologia da 

Saúde de Lisboa/SGS Academy; Curso de Qualificação de Auditores da Iniciativa Amiga dos 

Bebés - UNICEF; Curso de Qualidade em Saúde e Segurança do Doente, promovido pela 

APDH/ ULS Guarda; Curso de Formadores em Aleitamento Materno, promovido pela 

Administração Regional de Saúde do Centro, I. P.; Curso de Formação de Formadores, pela 

MAGNA VOCE, Funchal. Experiência profissional: De outubro de 2015 até ao abril 2017 - 

Enfermeira Responsável/Chefe do Serviço de Medicina B da ULS da Guarda; De agosto de 

1993 a outubro de 2015 - Enfermeira na prestação direta de cuidados na Unidade de Cuidados 

Intensivos Neonatais e Pediátricos do Hospital Dr. Nélio Mendonça, Funchal; e nos Serviços de 

Obstetrícia e Pediatria/ Neonatologia da ULS Guarda. Valorização profissional: Preletora de 

algumas comunicações em eventos científicos; autora ou coautora de alguns trabalhos de 

investigação e artigos científicos publicados em revistas indexadas; Membro de vários Grupos 

de Trabalho; Colaborou com as Escolas Superiores de Saúde, da Guarda e Viseu, na 

orientação e avaliação, no ensino pós-graduado em enfermagem, na vertente de Neonatologia. 

Vogal Executivo - José Francisco Gomes Monteiro, nascido a 12 de agosto de 1958, 

licenciado em Engenharia Civil pelo Instituto Superior de Engenharia de Lisboa. Presidente da 

Câmara Municipal de Celorico da Beira, desde outubro de 2005. Membro do Conselho Fiscal 

da Associação Nacional de Municípios Portugueses (ANMP), desde outubro de 2009. Vice-

Presidente do Conselho Intermunicipal da Comunidade Intermunicipal das Beiras e Serra da 

Estrela (CIM - BSE), desde 2016. Vogal do Conselho Diretivo da Associação de Municípios da 

Cova da Beira, desde 2013. Presidente do Conselho Fiscal da ADRUSE - Associação de 

Desenvolvimento Rural da Serra da Estrela, desde 2010. Secretário da Assembleia 

Intermunicipal da Associação de Municípios da Cova da Beira entre 2009 e 2013. Vice -

Presidente da Assembleia Geral da ADRUSE - Associação de Desenvolvimento Rural da Serra 

da Estrela (entre 2005 e 2009). Vice-Presidente da Assembleia Intermunicipal da Associação 

de Municípios da Cova da Beira entre 2005 e 2009. Entre 1989 e 2005 possuiu um Gabinete de 

elaboração, acompanhamento e gestão de projetos de obras com renome e destaque no 

distrito da Guarda. Entre 1989 e 2005 prestou, simultaneamente, serviços de Engenharia Civil 

aos Municípios da Mêda e Celorico da Beira, os quais solicitavam os seus serviços devido aos 

seus excelentes conhecimentos técnicos. Lecionou Matemática nas Escolas Secundárias de 

Gouveia e Celorico da Beira nos anos letivos de 1985-1986 e 1986-1987, respetivamente. Ao 

longo do seu percurso profissional não ficou apenas pelo desempenho das funções inerentes à 

Engenharia Civil, afirmando-se como responsável pela gestão de um Concelho com 8.000 
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habitantes, localizado no interior do país e que, à data em que iniciou funções, carecia de 

recursos necessários para satisfazer as prementes necessidades, pautando-se por uma 

política de fomento de estratégias e projetos que permitissem superar os sentidos obstáculos, 

programando o desenvolvimento do concelho. 

Cada um dos membros dos membros do Conselho de Administração declarou não ter relações 

comerciais com nenhum dos membros da Administração, nem com a Instituição, nem com 

seus fornecedores, clientes, instituições financeiras ou quaisquer outros parceiros de negócios, 

bem como não detêm participações sociais noutras entidades de natureza associativa ou 

fundacional e não exercem funções de natureza incompatível noutra empresa. Também não 

interferem nas decisões que envolvam os seus próprios interesses, designadamente na 

aprovação de despesas por si próprios realizadas, conforme determina o artigo 51.º do 

Decreto-Lei n.º 133/2013 ou em outra legislação aplicável.  

Foram emitidas por cada um dos membros do Conselho de Administração declaração de não 

existência de quaisquer relações suscetíveis de gerar conflitos de interesse com fornecedores, 

clientes, instituições financeiras ou quaisquer outros parceiros de negócios, nos termos do 

artigo 52º de Decreto-Lei nº 133/2013 (em anexo ao presente Relatório). 

 

RESPONSABILIDADES DOS ORGÃOS SOCIAIS 

Conselho de Administração – Delegação de Competências 

 

O Conselho de Administração da ULSG foi nomeado por via da Resolução do Conselho de 

Ministros n.º 61/2017 de 20 de abril e pela Resolução de Conselho de Ministros n.º 132//2017, 

entrando em funções em 01 de maio de 2017. 

Nos termos do disposto nos artigos 44.º a 50.º do Código do Procedimento Administrativo, 

aprovado pelo Decreto-Lei n.º 4/2015, de 7 de janeiro e ao abrigo do n.º 3 do artigo 7.º do 

Estatuto das Unidades Locais de Saúde E.P.E., constante do Anexo III do Decreto-Lei n.º 

18/2017, de 10 de fevereiro, aplicável ULSG, o Conselho de Administração deliberou, por 

unanimidade e sem prejuízo das competências específicas legalmente fixadas para cada um 

dos seus membros e que estavam em vigor a 31/12/2019:  

À Presidente do Conselho de Administração, Isabel Natividade Carvalho Coelho Cruz Antunes, 

para além do que está fixado nos Estatutos, foram delegadas competências para: 

1. Vincular a ULSG, E.P.E, nos termos do artigo 12.º dos Estatutos das ULS, E.P.E, 

podendo, nas suas ausências e impedimentos, ser substituído pelo vogal por si 

designado; 

2. Assinar, com a possibilidade de subdelegação, toda a correspondência com o exterior 

no âmbito das competências próprias e delegadas; 

3. Tomar conhecimento e determinar as medidas adequadas, se for caso disso, sobre as 

queixas e reclamações apresentadas pelos utentes, sem prejuízo das demais 

competências de outras entidades em matéria de tratamento de reclamações; 
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4. Autorizar reembolsos de pagamentos indevidos ou em duplicado à ULSG, E.P.E, bem 

como os referentes à faturação emitida em duplicado por erro ou por outras situações 

similares, nos termos da legislação em vigor; 

5. Assegurar a regularidade da cobrança das dívidas e autorizar a realização e o 

pagamento da despesa da ULSG, E.P.E;  

6. Autorizar despesas urgentes até 50.000 Euros; 

7. Autorizar a realização de visitas de estudo e de inquéritos para fins académicos; 

8. Autorizar a passagem de certidões e a emissão de cópia de documentos; 

9. Supervisionar e coordenar a gestão de todos os Serviços da ULSG, E.P.E e, em 

especial, dos seguintes Serviços, Gabinetes e Comissões, praticando para tal os atos 

considerados necessários, desde que não constituam competências exclusivas do 

Conselho de Administração: 

a. Serviço de Auditoria Interna; 

b. Serviço de Recursos Humanos; 

c. Gabinete de Comunicação e Relações Públicas; 

d. Gabinete Jurídico; 

e. Gabinete do Utente/Cidadão; 

f. Gabinete de Serviço Social; 

g. Cuidados Continuados e Paliativos; 

h. Unidade de Assistência Espiritual e Religiosa; 

 

1. No âmbito das áreas que lhe estão atribuídas, são delegadas competências para 

acompanhar e avaliar sistematicamente a atividade desenvolvida, responsabilizando os 

diferentes setores pela utilização dos meios postos à sua disposição e pelos resultados 

atingidos, nomeadamente em termos de qualidade dos serviços; 

2. Tem ainda delegação de competências, relativamente aos trabalhadores das áreas 

que lhe estão atribuídas, para: 

a. Aprovar os horários e escalas de trabalho e autorizar os respetivos pedidos de 

alteração; 

b. Justificar e injustificar faltas, após parecer do respetivo superior hierárquico, 

nos termos da legislação aplicável; 

c. Aprovar o plano anual de férias e quaisquer alterações a ele referentes, 

autorizar o gozo de férias antes de aprovado o plano de férias e a acumulação 

de férias, bem como determinar o adiamento ou interrupção das mesmas por 

razões imperiosas ou imprevistas; 

d. Autorizar a inscrição e participação dos trabalhadores em estágios, 

congressos, reuniões, seminários, colóquios, cursos de formação ou outras 

iniciativas semelhantes, que ocorram em território nacional ou no estrangeiro; 

e. Autorizar deslocações em serviço, nos termos da legislação aplicável, bem 

como o processamento dos correspondentes abonos, despesas e ajudas de 

custo; 

f. Autorizar o pagamento de abonos e demais regalias a que os trabalhadores 

tenham direito, nos termos da legislação em vigor aplicável; 
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g. Propor ao Conselho de Administração a contratação de trabalhadores; 

h. Homologar avaliações de desempenho e classificações de serviço, nos termos 

da legislação aplicável. 

À Diretora Clínica da Área dos Cuidados de Saúde Primários, Maria de Fátima Clemente 

Lima, compete de acordo com o Art.º 9 dos Estatutos, a direção da atividade assistencial dos 

Cuidados de Saúde Primários da ULS Guarda, que compreende a coordenação da assistência 

prestada aos doentes e a qualidade, correção e prontidão dos cuidados de saúde prestados.  

Para além das atribuições previstas foram delegadas competências para: 

1. Supervisionar e coordenar a gestão das unidades prestadoras de Cuidados de Saúde 

Primários e da Unidade de Saúde Pública; 

2. No âmbito das áreas que lhe estão atribuídas, são delegadas competências para 

acompanhar e avaliar sistematicamente a atividade desenvolvida, responsabilizando os 

diferentes setores pela utilização dos meios postos à sua disposição e pelos resultados 

atingidos, nomeadamente em termos de qualidade dos serviços; 

3. Tem ainda delegação de competências, relativamente aos Médicos, Técnicos de 

Diagnóstico e Terapêutica, Técnicos Superiores de Saúde e Assistentes Técnicos, no 

âmbito dos Cuidados de Saúde Primários, para: 

a. Aprovar os horários e escalas de trabalho e autorizar os respetivos pedidos de 

alteração; 

b. Justificar e injustificar faltas, após parecer do respetivo superior hierárquico, 

nos termos da legislação aplicável; 

c. Aprovar o plano anual de férias e quaisquer alterações a ele referentes, 

autorizar o gozo de férias antes de aprovado o plano de férias e a acumulação 

de férias, bem como determinar o adiamento ou interrupção das mesmas por 

razões imperiosas ou imprevistas; 

d. Autorizar a inscrição e participação dos trabalhadores em estágios, 

congressos, reuniões, seminários, colóquios, cursos de formação ou outras 

iniciativas semelhantes, que ocorram em território nacional ou no estrangeiro e 

não impliquem encargos para a ULSG; 

e. Autorizar deslocações em serviço, nos termos da legislação aplicável, bem 

como o processamento dos correspondentes abonos, despesas e ajudas de 

custo; 

f. Autorizar o pagamento de abonos e demais regalias a que os trabalhadores 

tenham direito, nos termos da legislação em vigor aplicável; 

g. Autorizar, nos termos legais, a dispensa da prestação do serviço de urgência, 

de atendimento permanente e a redução horária, previstas na Lei; 

h. Propor ao Conselho de Administração a contratação de trabalhadores 

médicos, Técnicos de Diagnóstico e Terapêutica e Técnicos Superiores de 

Saúde; 

i. Homologar avaliações de desempenho e classificações de serviço, nos termos 

da legislação aplicável; 

4. Coordenar a aplicação do SIADAP aos trabalhadores da carreira Médica. 
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À Diretora Clínica da Área dos Cuidados de Saúde Hospitalares, Maria de Fátima Domingues 

Azeredo Cabral, compete de acordo com o Art.º 9 dos Estatutos, a direção da atividade 

assistencial dos Cuidados Hospitalares da ULS Guarda, que compreende a coordenação da 

assistência prestada aos doentes e a qualidade, correção e prontidão dos cuidados de saúde 

prestados.  

Para além das atribuições previstas nos Estatutos foram delegadas as seguintes 

competências:  

a) Dirigir a atividade assistencial hospitalar da ULSG, E.P.E, que compreende a 

coordenação da assistência prestada aos doentes e a qualidade, correção e prontidão 

dos cuidados de saúde prestados; 

b) Assinar termos de responsabilidade relativos a prestação de saúde, no exterior, que a 

ULSG, E.P.E não tenha condições de assegurar; 

c) Autorizar, nos termos legais, a disponibilização de informações e dados clínicos a 

quem tenha legitimidade para os solicitar; 

d) Coordenar o Internato Médico; 

e) Propor ao Conselho de Administração a aprovação dos planos de ação dos serviços 

clínicos hospitalares; 

f) Propor ao Conselho de Administração a designação ou destituição de diretores de 

serviços de ação médica; 

g) Propor ao Conselho de Administração a realização de estágios, visitas de estudo, e 

inquéritos para fins académicos, no âmbito dos serviços clínicos da ULSG, E.P.E; 

h) Supervisionar e coordenar a gestão dos seguintes Departamentos, Serviços, 

Gabinetes e Comissões, praticando para tal os atos considerados necessários, desde 

que não constituam competências exclusivas do Conselho de Administração: 

a. Todos os Departamentos e Serviços integrados nos Cuidados de Saúde 

Hospitalares; 

b. Serviço de Patologia Clínica; 

c. Serviços Farmacêuticos; 

d. Unidade de Imagiologia; 

e. Unidade de Alimentação, Nutrição e Dietética; 

f. Unidade de Saúde Ocupacional; 

g. Serviço de Psicologia; 

i) No âmbito das áreas que lhe estão atribuídas, são delegadas competências para 

acompanhar e avaliar sistematicamente a atividade desenvolvida, responsabilizando os 

diferentes setores pela utilização dos meios postos à sua disposição e pelos resultados 

atingidos, nomeadamente em termos de qualidade dos serviços; 

j) Tem ainda delegação de competências, relativamente aos Médicos, Técnicos de 

Diagnóstico e Terapêutica e Técnicos Superiores de Saúde das áreas que lhe estão 

atribuídas, no âmbito dos Cuidados de Saúde Hospitalares, para: 

a. Aprovar os horários e escalas de trabalho e autorizar os respetivos pedidos de 

alteração; 

b. Justificar e injustificar faltas, após parecer do respetivo superior hierárquico, 

nos termos da legislação aplicável; 
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c. Aprovar o plano anual de férias e quaisquer alterações a ele referentes, 

autorizar o gozo de férias antes de aprovado o plano de férias e a acumulação de férias, 

bem como determinar o adiamento ou interrupção das mesmas por razões imperiosas ou 

imprevistas; 

d. Autorizar a inscrição e participação dos trabalhadores em estágios, 

congressos, reuniões, seminários, colóquios, cursos de formação ou outras iniciativas 

semelhantes, que ocorram em território nacional ou no estrangeiro e não impliquem 

encargos para a ULSG; 

e. Autorizar deslocações em serviço, nos termos da legislação aplicável, bem 

como o processamento dos correspondentes abonos, despesas e ajudas de custo; 

f. Autorizar o pagamento de abonos e demais regalias a que os trabalhadores 

tenham direito, nos termos da legislação em vigor aplicável; 

g. Autorizar, nos termos legais, a dispensa da prestação do serviço de urgência, 

de atendimento permanente e a redução horária, previstos na Lei. 

h. Propor ao Conselho de Administração a contratação de trabalhadores médicos, 

Técnicos de Diagnóstico e Terapêutica e Técnicos Superiores de Saúde; 

i. Homologar avaliações de desempenho e classificações de serviço, nos termos 

da legislação aplicável; 

k) Coordenar a aplicação do SIADAP aos trabalhadores da carreira Médica. 

 

À Vogal Executiva, Sandra Isabel da Costa Rodrigues Gil, foram delegadas competências 
para: 

1. Autorizar despesas urgentes até 5.000 Euros, que se mostrem necessárias para 

assegurar o normal funcionamento dos serviços; 

2.   Coordenar a aplicação do SIADAP no que respeita aos trabalhadores adstritos às áreas 

sob a sua responsabilidade; 

3. Supervisionar e coordenar a gestão dos seguintes Serviços e Unidades, praticando 

para tal os atos considerados necessários, desde que não constituam competências 

exclusivas do Conselho de Administração: 

a. Serviços Financeiros; 

b. Serviço de Sistemas e Tecnologias de Informação e Comunicação; 

c. Serviço de Estatística, Planeamento e Apoio à Gestão; 

d. Serviço de Gestão de Utentes; 

4. No âmbito das áreas que lhe estão atribuídas, são delegadas competências para 

acompanhar e avaliar sistematicamente a atividade desenvolvida, responsabilizando os 

diferentes setores pela utilização dos meios postos à sua disposição e pelos resultados 

atingidos, nomeadamente em termos de qualidade dos serviços; 

5. Tem ainda delegação de competências, relativamente aos trabalhadores das áreas 

que lhe estão atribuídas, para: 

5.1.  Aprovar os horários e escalas de trabalho e autorizar os respetivos pedidos de 

alteração; 

5.2.  Justificar e injustificar faltas, após parecer do respetivo superior hierárquico, 

nos termos da legislação aplicável; 
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5.3. Aprovar o plano anual de férias e quaisquer alterações a ele referentes, 

autorizar o gozo de férias antes de aprovado o plano de férias e a acumulação de férias, 

bem como determinar o adiamento ou interrupção das mesmas por razões imperiosas ou 

imprevistas; 

5.4. Autorizar a inscrição e participação dos trabalhadores em estágios, 

congressos, reuniões, seminários, colóquios, cursos de formação ou outras iniciativas 

semelhantes, que ocorram em território nacional ou no estrangeiro e não impliquem 

encargos para a ULSG; 

5.5. Autorizar deslocações em serviço, nos termos da legislação aplicável, bem 

como o processamento dos correspondentes abonos, despesas e ajudas de custo; 

5.6. Autorizar o pagamento de abonos e demais regalias a que os trabalhadores 

tenham direito, nos termos da legislação em vigor aplicável; 

5.7. Propor ao Conselho de Administração a contratação de trabalhadores; 

6.  Homologar avaliações de desempenho e classificações de serviço, nos termos da 

legislação aplicável. 

O Conselho de Administração determinou que por ausência ou impedimento da Presidente do 

Conselho de Administração, esta será substituída pela Vogal Executiva, Dr.ª Sandra Gil. 

 

À Enfermeira Diretora Nélia Paula dos Santos Faria, compete, de acordo com o Art.º 10 dos 

Estatutos, a coordenação técnica da atividade de enfermagem da ULSG, E.P.E, zelando pela 

sua qualidade.  

Para além destas atribuições, foram delegadas competências para:  

1.    Coordenar tecnicamente a atividade de enfermagem e Assistentes Operacionais da 

ULSG, E.P.E, zelando pela sua qualidade; 

2. Propor ao Conselho de Administração a realização de estágios, visitas de estudo, e 

inquéritos para fins académicos, no âmbito de serviços e áreas dependentes do 

pessoal de enfermagem da ULSG, E.P.E; 

3. Supervisionar e coordenar a gestão dos seguintes Serviços, Unidades e Comissões, 

praticando para tal os atos considerados necessários, desde que não constituam 

competências exclusivas do Conselho de Administração: 

a. Direção de Enfermagem; 

b. Serviço de Esterilização Centralizada; 

c. Gabinete de Gestão da Qualidade; 

d. Unidade de Formação; 

e. Unidade de Ensino, Investigação e Biblioteca. 

4. No âmbito das áreas que lhe estão atribuídas, são delegadas competências para 

acompanhar e avaliar sistematicamente a atividade desenvolvida, responsabilizando os 

diferentes setores pela utilização dos meios postos à sua disposição e pelos resultados 

atingidos, nomeadamente em termos de qualidade dos serviços; 

5. Tem ainda delegação de competências, relativamente aos Enfermeiros e Assistentes 

Operacionais das áreas que lhe estão atribuídas, no âmbito dos Cuidados de Saúde 

Hospitalares e dos Cuidados de Saúde Primários, para: 



 UNIDADE LOCAL DE SAÚDE DA GUARDA, E.P.E. | AV. RAINHA D. AMÉLIA    6300-858 GUARDA| TEL 271 210 840     

a. Aprovar os horários e escalas de trabalho e autorizar os respetivos pedidos de 

alteração; 

b. Justificar e injustificar faltas, após parecer do respetivo superior hierárquico, nos 

termos da legislação aplicável; 

c. Aprovar o plano anual de férias e quaisquer alterações a ele referentes, autorizar o 

gozo de férias antes de aprovado o plano de férias e a acumulação de férias, bem 

como determinar o adiamento ou interrupção das mesmas por razões imperiosas 

ou imprevistas; 

d. Autorizar a inscrição e participação dos trabalhadores em estágios, congressos, 

reuniões, seminários, colóquios, cursos de formação ou outras iniciativas 

semelhantes, que ocorram em território nacional ou no estrangeiro e não impliquem 

encargos para a ULSG; 

e. Autorizar deslocações em serviço, nos termos da legislação aplicável, bem como o 

processamento dos correspondentes abonos, despesas e ajudas de custo; 

f. Autorizar o pagamento de abonos e demais regalias a que os trabalhadores 

tenham direito, nos termos da legislação em vigor aplicável; 

g. Propor ao Conselho de Administração a contratação de Enfermeiros e Assistentes 

Operacionais adstritos às áreas sob a sua responsabilidade; 

h. Homologar avaliações de desempenho e classificações de serviço, nos termos da 

legislação aplicável; 

6.   Coordenar a aplicação do SIADAP aos trabalhadores da carreira de Enfermagem e aos 

Assistentes Operacionais adstritos às áreas sob a sua responsabilidade. 

 

Ao Vogal Executivo José Francisco Gomes Monteiro, foram delegadas competências para:  

1. Autorizar despesas urgentes até 5.000 Euros, que se mostrem necessárias para 

assegurar o normal funcionamento dos serviços; 

2. Supervisionar e coordenar a gestão dos seguintes Serviços, Gabinetes e Comissões, 

praticando para tal os atos considerados necessários, desde que não constituam 

competências exclusivas do Conselho de Administração: 

a. Serviço de Aprovisionamento e Logística; 

b. Serviço de Instalações, Equipamentos e Transportes; 

c. Unidade de Gestão Hoteleira; 

3. Tem ainda delegação de competências, relativamente aos trabalhadores das áreas 

que lhe estão atribuídas, para: 

a. Aprovar os horários e escalas de trabalho e autorizar os respetivos pedidos de 

alteração; 

b. Justificar e injustificar faltas, após parecer do respetivo superior hierárquico, 

nos termos da legislação aplicável; 

c. Aprovar o plano anual de férias e quaisquer alterações a ele referentes, 

autorizar o gozo de férias antes de aprovado o plano de férias e a acumulação 

de férias, bem como determinar o adiamento ou interrupção das mesmas por 

razões imperiosas ou imprevistas; 
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d. Autorizar a inscrição e participação dos trabalhadores em estágios, 

congressos, reuniões, seminários, colóquios, cursos de formação ou outras 

iniciativas semelhantes, que ocorram em território nacional ou no estrangeiro e 

não impliquem encargos para a ULSG; 

e. Autorizar deslocações em serviço, nos termos da legislação aplicável, bem 

como o processamento dos correspondentes abonos, despesas e ajudas de 

custo; 

f. Autorizar o pagamento de abonos e demais regalias a que os trabalhadores 

tenham direito, nos termos da legislação em vigor aplicável; 

g. Propor ao Conselho de Administração a contratação de trabalhadores, 

excetuando os que estão a cargo da Direção Clínica e da Direção de 

Enfermagem; 

4.   Homologar avaliações de desempenho e classificações de serviço, nos termos da 

legislação aplicável. 

Para explicitação do funcionamento dos órgãos referidos supra e de acordo com o artigo 10.º 

do Regulamento Interno da ULSG, em vigor em 31/12/2019: 

1. O funcionamento do Conselho de Administração é regulado pelos artigos 11.º e 12.º 

dos Estatutos. 

2. O Conselho de Administração reúne, ordinariamente, uma vez por semana e, 

extraordinariamente, sempre que convocado pelo seu Presidente, por solicitação de 

dois dos seus membros ou pelo Fiscal Único. 

3. O Conselho de Administração não pode deliberar sem a presença da maioria dos seus 

membros e estes ficam impedidos de participar da discussão de assuntos em relação 

aos quais possa existir conflito de interesses pessoais. 

4. As deliberações são tomadas por maioria simples, tendo o presidente voto de 

qualidade. Podem, contudo, ser proferidas declarações de voto. 

5. As deliberações devem ser fundamentadas, claras e precisas, indicando os 

destinatários que às mesmas devem dar cumprimento, podendo ser sujeitas a pedido 

de clarificação quando do seu conteúdo não resulte indicação clara sobre o seu 

cumprimento. 

6. De cada reunião é elaborada a respetiva ata, a aprovar na reunião seguinte, contendo 

o resumo de todos os assuntos abordados, a deliberação aprovada e as eventuais 

declarações de voto, bem como a data, o local, os elementos presentes e menção 

justificativa dos ausentes. 

Em 2019 foram realizadas 58 reuniões do Conselho de Administração, com presença de todos 

os membros, com exceção do período de férias, ou outras ausências justificadas por motivos 

de força maior. 

 

2 - Órgão de Fiscalização: Conselho Fiscal e ROC 

O Conselho Fiscal da ULSG foi nomeado para o mandato, de acordo com o disposto nos 

seguintes números do Artigo 15.º dos Estatutos das Unidades Locais de Saúde, publicado em 
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anexo ao Decreto-Lei n.º 18/2017 de 10 de fevereiro, o Conselho Fiscal é constituído por três 

membros efetivos e por um suplente, sendo um deles o presidente do órgão. Os membros do 

Conselho Fiscal são nomeados por despacho dos membros do Governo responsáveis pelas 

áreas das Finanças e da Saúde, por um período de três anos, renovável por uma única vez. 

 

2.1 - Conselho Fiscal 

 

Número estatutário mínimo e máximo de membros - [número mínimo] / [número máximo] 

Legenda: (1) Resolução (R) / Assembleia Geral (AG) / Deliberação Unânime por Escrito (DUE) / Despacho (D) 

 

Apresentação de elementos curriculares relevantes de cada um dos membros do órgão de 

fiscalização: 

Maria de Fátima Pereira Ruivo Duarte Coelho 

Formação Académica 

Licenciatura em Gestão (1994) e Curso de Estudos Superiores Especializados em 

Auditoria (1996). 

Pós-Graduações em Gestão e Controlo Financeiro e Orçamental (2018), Finanças e 

Gestão do Setor Público (2005) e Direito dos Valores Mobiliários (2000), 

Atividade Profissional 

Inspetora de Finanças Diretora (em regime de substituição) da IGF- Autoridade de 

Auditoria 

Experiência Profissional 

Realização e coordenação de auditorias de conformidade e financeiras, 

designadamente nos setores da Saúde, da Segurança Social e da Defesa, bem como 

em entidades da Administração Regional. Colaboração com o grupo de trabalho 

dirigido a identificar boas práticas e emitir orientações em matéria de controlo 

orçamental e económico-financeiro do SNS. Participação no projeto de 

acompanhamento da implementação do SNC-AP, em articulação com a UniLEO 

Participação na elaboração e acompanhamento do Programa de Ajustamento 

Económico-Financeiro da Região Autónoma da Madeira, Membro do Comité de 

Qualidade da IGF- Autoridade de Auditoria e coadjuvação ao Conselho Coordenador 

do Sistema de Controlo Interno da Administração Financeira do Estado. 

Outros cargos e atividades 
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Presidente do Conselho Fiscal da Unidade Local de Saúde da Guarda, desde abril de 

2018. 

Presidente do Conselho Fiscal da Unidade Local de Saúde de Castelo Branco, desde 

abril de 2018. 

Formadora da unidade Curricular “Auditoria e Prestação de Contas” – Instituto 

Universitário Militar  

Expert no Programa Jumelage, no âmbito do projeto “Renforcement des capacités 

institutionnelles, organisationnelles et professionnelles de l`inspection Générale des 

Finances du Maroc” tendo participado na elaboração do Manual de Procedimentos de 

Auditoria Financeira em Entidades Públicas daquela IGF. 

 

Dário Alexandre André Falcão 

Formação Académica 

Licenciatura em Gestão (1997) 

Pós-Graduação em Finanças para Executivos de Empresas (2000) 

Atividade Profissional 

Analista Financeiro 

Vogal do Conselho Fiscal da Unidade Local de Saúde da Guarda. 

Vogal do Conselho Fiscal da Unidade Local de Saúde de Castelo Branco. 

Experiência Profissional 

Coordenação e supervisão de equipas de apoio à atividade bancária, análise de 

créditos e formador técnico em crédito especializado. Desempenho de funções como 

gestor de estratégias e planeamento. Na banca comercial exerceu a atividade de 

gestor de clientes particulares e corporate assim como Diretor de Sucursal em entidade 

bancária. Consultor de gestão, financeira, projetos de investimento e formação 

contabilística e fiscal. 

Integra a Rede Nacional de Mentores gerida pelo IAPMEI e do Centro de Empresas 

Inovadoras no apoio ao empreendedorismo, desenvolvimento de novas ideias e 

projetos empresariais. 

Outras Atividades 

Contabilista Certificado 

Consultoria para projetos de investimento 
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Luísa Maria Teixeira Pisco 

Formação Académica 

Licenciatura em Direito (1994) 

Pós-Graduação em Direito Imobiliário (2019) 

Atividade Profissional 

Desde 10/2002 – Chefe de divisão, na Direcção-Geral do Tesouro e Finanças – 

Ministério das Finanças, na área da Gestão e Administração do Património Imobiliário 

do Estado. 

 

Outros Cargos/Funções 

Desde abril de 2018 – Vogal do Conselho Fiscal da Unidade Local de Saúde da 

Guarda. 

Desde abril de 2018 – Vogal do Conselho Fiscal da Unidade Local de Saúde de 

Castelo Branco. 

De abril de 2008 a maio de 2018 – Vogal do Conselho Fiscal da APDL – Administração 

dos Portos de Douro e Leixões, SA. 

 

A ULS Guarda não tem Auditor Externo sendo que, conforme Estatutos das ULS, E.P.E., 

compete ao Conselho Fiscal propor a realização de auditorias externas, quando tal se mostre 

necessário ou conveniente.  

As competências do Conselho Fiscal ULS Guarda estão descritas no Artigo 16.º dos Estatutos 

das Unidades Locais de Saúde, publicados em anexo ao Decreto-Lei n.º 18/2017 de 10 de 

fevereiro.  

2.2 - Revisor Oficial de Contas (ROC)  

 

Identificam-se infra os elementos necessários para caracterização do órgão, bem como a 

remuneração auferida anualmente pela SROC. 

Identificação SROC 
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Remuneração SROC 

 

 

3 - Conselho Consultivo  

 

De acordo com o artigo 21º dos Estatutos das ULS, publicados no Anexo III do DL n.º 18/2017, 

de 10 de fevereiro, o Conselho Consultivo da ULS Guarda deve ser presidido por uma 

personalidade de reconhecido mérito, nomeada pela Comunidade Intermunicipal da sua área 

de referenciação primária. 

Em 02/10/2017 o Dr. António Pais Agostinho Homem solicitou a demissão de Presidente do 

Conselho Consultivo desta ULS Guarda, E.P.E., sendo que em dezembro de 2017 a CIM – 

BSE nomeou Presidente do Conselho Consultivo da ULS Guarda o Sr. Carlos Filipe Camelo 

Miranda de Figueiredo. Da mesma nomeação foi dado conhecimento à ULS Guarda em 18 de 

fevereiro de 2019.  

De acordo com o nº 2 do referido artigo 21º compete ao Presidente do Conselho Consultivo 

promover a designação dos respetivos membros.  

O mandato dos membros do Conselho Consultivo tem a duração de três anos, sem prejuízo da 

possibilidade da sua substituição, a todo o tempo, pelas entidades que os designaram ou 

elegeram. O exercício do cargo de membro do Conselho Consultivo não é remunerado, sendo 

as ajudas de custo a que houver lugar suportadas pelos organismos públicos que designaram 

os seus representantes e, nos restantes casos, suportadas pela ULS, E.P.E. 

De acordo com o artigo 22º dos Estatutos das ULS, são competências do Conselho Consultivo: 

a. Propor o desenvolvimento de estratégias de intervenção conjuntas e concertadas entre 

a ULS, E.P.E., e outros parceiros locais e comunitários com responsabilidade política e 

social no âmbito da saúde, nomeadamente promoção de hábitos de vida saudáveis, 

prevenção da doença e reintegração dos utentes na comunidade;  

b. Analisar os fatores sociais preponderantes que influenciam o estado de saúde da 

população e propor ações de intervenção da ULSG, E.P.E., junto da comunidade, 

concertadas com outras organizações locais;  

c. Apreciar os planos de atividade de natureza anual e plurianual;  

d. Apreciar todas as informações que tiverem por necessárias para o acompanhamento 

das atividades da ULSG, E.P E. 

e. Emitir recomendações tendo em vista o melhor funcionamento dos serviços a prestar 

às populações, considerando os recursos disponíveis. 

Remuneração Anual 2019 (€)

Bruta

BDO Associados - Sociedade de 

Revisores Oficiais de Contas, Lda
14.000,00 €

Total 14.000,00 €

Nome



 UNIDADE LOCAL DE SAÚDE DA GUARDA, E.P.E. | AV. RAINHA D. AMÉLIA    6300-858 GUARDA| TEL 271 210 840     

 

4- Estatuto Remuneratório dos membros dos órgãos sociais 

Explicitam-se infra, esquematicamente e sob a forma de quadros de natureza diversa os 

aspetos referentes à divulgação das remunerações. 

Estatuto Gestor Público 

 

Remunerações CA 

 

Benefícios Sociais CA 

 


