
 

 

 

REGULAMENTO INTERNO DA UNIDADE DE SAÚDE 

PÚBLICA ZÉ POVINHO 

ACES OESTE NORTE 

 

CAPÍTULO I 

Natureza, âmbito e valores 

Artigo 1.º 

Natureza Jurídica, Sede e Unidades Locais 

 

1. A Unidade de Saúde Pública Zé Povinho do Agrupamento de Centros de Saúde do 

Oeste Norte, adiante designada USP do ACeS – Oeste Norte, é uma unidade 

funcional integrada no ACeS, com autonomia organizativa e técnica da sua área 

geográfica e atua em intercooperação com as demais unidades funcionais do 

ACeS. 

2. A gestão, estrutura e funcionamento da USP do ACeS – Oeste Norte rege-se pelo 

presente regulamento interno, em respeito e consonância com o disposto no 

Decreto-Lei nº 81/2009, de 2 de abril e, no que lhe é aplicável, pelo Decreto-Lei nº 

82/2009, de 2 de abril, com as alterações e republicação do Decreto-Lei nº 

135/2013, de 4 de outubro. 

3. A USP do ACeS – Oeste Norte localiza-se na Rua dos Silos, Caldas da Rainha, 

telefone n.º 262 870 190, fax n.º 262 870 191, endereço eletrónico: 

usp.oestenorte@arslvt.min-saude.pt (coordenadora administrativa) e 

jorge.nunes@arslvt.min-saude.pt (coordenador da unidade) e dispõe de equipas 

operativas denominadas Unidades Locais de Saúde Pública (ULSP), nos Centros 

de Saúde de Alcobaça, Nazaré, Caldas da Rainha, Óbidos, Bombarral e Peniche, 

não se excluindo a possibilidade de serem equacionadas novas formas de 

reorganização das unidades de saúde locais. 



 

Artigo 2.º 

Âmbito de aplicação 

 

1. O presente regulamento estabelece os princípios enformadores da organização e 

funcionamento da USP do ACeS  Oeste Norte e aplica-se a todos os profissionais 

que a integram, independentemente do seu vínculo laboral. 

 

Artigo 3.º 

Missão, Visão e Valores 

 

1.  A USP do ACeS – Oeste Norte funciona como observatório de saúde da área 

geográfica em que se insere e tem por missão contribuir para a melhoria contínua 

do estado de saúde da população da área geográfica de intervenção, visando a 

obtenção de ganhos em saúde e, concorrendo de um modo direto para o 

cumprimento da missão do ACeS – Oeste Norte em que se integra, no âmbito do 

artigo 12.º do Decreto-Lei n.º 28 / 2008, de 22 de Fevereiro. 

2. A USP  integra-se e intervém na área geográfica do ACeS – Oeste Norte e articula-

se funcionalmente com os Orgãos Diretivos do ACeS e com o Departamento de 

Saúde Pública da ARS Lisboa e Vale do Tejo, I.P. 

3. A USP do ACeS – Oeste Norte tem como visão ser reconhecida como instituição 

de referência no desenvolvimento da área geográfica onde se insere, assumindo-

se como parceiro privilegiado junto dos agentes da comunidade e de outras 

entidades dentro e fora do setor da saúde. 

4. A USP do ACeS – Oeste Norte orienta-se pelos seguintes valores: 

a) Cultura do conhecimento como um bem em si mesmo; 

b) Cultura de excelência técnica, assegurando os melhores níveis de resultados 

e de serviço prestado à população do ACeS; 

c) Cultura interna de multidisciplinaridade e de colaboração no trabalho; 

d) Cultura de partilha de informação em saúde com as instituições e organismos 

a que possa ser útil, e com a população em geral; 



e) Flexibilidade na estrutura organizacional, preferencialmente organizada por 

equipas, permitindo a necessária adequação às especificidades geo-

demográficas; 

f) Tendência à diferenciação técnica dos seus profissionais; 

g) Intercooperação com as demais unidades funcionais do ACeS; 

h) Cultura de equidade e garantia de acessibilidade da população; 

i) Cultura de integridade na defesa dos interesses públicos; 

j) Cultura de respeito, integração e igualdade entre os profissionais do ACeS e 

entre esses e a população. 

                           

Artigo 4.º 

Competências 

 

1. À USP, funcionando como observatório de saúde da área geo-demográfica do 

ACeS – Oeste Norte, compete-lhe designadamente: 

a) Recolher informação e elaborar planos em domínios da saúde pública; 

b) Proceder à vigilância epidemiológica; 

c) Gerir programas de intervenção no âmbito da prevenção, promoção e 

proteção da saúde da população em geral ou de grupos específicos; 

d) Colaborar, de acordo com a legislação respetiva, no exercício das funções de 

autoridade de saúde; 

e) Colaborar, dentro da sua área de competência, com os municípios do seu 

âmbito geográfico, em atividades conjuntas, definidas em protocolo; 

f) Assegurar a funcionalidade do sistema e circuitos de informação, acedendo à 

informação armazenada nos sistemas integrados de informação em saúde, 

existentes no SNS em particular os relevantes para o ACeS – Oeste Norte; 

g) Assegurar a cooperação e articulação com outras instituições relevantes para 

a saúde, públicas ou privadas, com partilha e divulgação de informação e 

conhecimento facilitador da intervenção multissetorial, definidas em protocolo, 

quando adequado. 

2. As funções de Autoridade de Saúde são exercidas pelo Delegado de Saúde 

Coordenador e Delegados de Saúde do ACeS, que se integram na cadeia 

hierárquica direta das Autoridades de Saúde, nos termos do disposto na base XIX 

da lei n.º 48 / 90, de 24 de Agosto (Lei de Bases da Saúde) e de acordo com as 



regras de designação, competência e funcionamento das entidades que exercem o 

poder de Autoridade de Saúde estabelecidos em legislação específica. 

3. Compete ainda à USP: 

a) Formação pré-graduada, pós-graduada e contínua, em particular aos 

profissionais de saúde da área do ACeS; 

b) Consultadoria ou auditoria em saúde pública; 

c) Avaliação de qualidade em saúde pública. 

 

Artigo 5.º 

Quadro de Pessoal 

 

1. Os profissionais vinculados à USP do ACeS – Oeste Norte são os seguintes: 

- seis médicos de saúde pública (a tempo inteiro); 

- um médico de medicina geral e familiar (a tempo inteiro); 

- uma médica de medicina geral e familiar (5 horas semanais); 

- seis técnicos de saúde ambiental (a tempo inteiro); 

- cinco enfermeiras especialistas (três enfermeiras a 4 horas, e duas enfermeira a 

tempo inteiro); 

- quatro higienistas orais (a 36 horas/semanais/cada), pertencentes ao quadro da 

Unidade de Recursos Assistenciais Partilhados (URAP); 

- seis assistentes técnicas (a tempo inteiro); 

- uma assistente operacional, com funções administrativas. 

2. Atendendo às funções da USP e de modo a maximizar os seus objetivos 

considera-se necessário a articulação/integração de outros técnicos, 

particularmente técnicos de serviço social, psicólogos,  nutricionistas ou outros 

julgados necessários. 

3. Anexo (Anexo 1) ao presente regulamento interno e dele fazendo parte integrante, 

consta uma lista nominativa dos profissionais que integram a USP. 

 

 

 



CAPÍTULO II 

Organização Interna da Unidade de Saúde Pública 

Artigo 6.º 

Constituição e Organização da Unidade de Saúde Pública 

 

1. A USP do ACeS – Oeste Norte é composta por uma equipa técnica multidisciplinar: 

médicos de saúde pública, médicos de medicina geral e familiar, técnicos de saúde 

ambiental, enfermeiros com especialização em saúde pública ou em saúde 

comunitária, assistentes técnicos, assistentes operacionais com funções 

administrativas e higienistas orais, podendo ainda, de futuro, integrar outros 

técnicos, seja no quadro desta unidade de saúde seja em colaboração com outras 

unidades. 

2. A USP é gerida por um coordenador com funções específicas, que é por inerência 

o Delegado de Saúde Coordenador do ACeS – Oeste Norte. 

3. A USP organiza-se em equipas de saúde pública assumindo uma estrutura flexível, 

em que cada profissional pode desempenhar as suas funções em mais do que uma 

equipa e em que se privilegia a diferenciação técnica dos recursos nas áreas de 

diagnóstico e intervenção previstas, permitindo a necessária adequação às 

especificidades geo-demográficas e à proximidade das populações. 

4. As equipas básicas da USP do ACeS – Oeste Norte são as seguintes: 

a) Equipa do Observatório e Administração de Saúde; 

b) Equipa de Formação; 

c) Equipa de Saúde Ambiental; 

d) Equipas das Unidades Locais de Saúde Pública. 

5. Cada uma das equipas, com um número mínimo de dois elementos, é coordenada 

por um profissional de saúde pública, nomeado pelo coordenador da USP, que 

será designado gestor da respetiva equipa, e que será responsável pelo 

desenvolvimento dos programas e projetos, controlo de execução e resultado. 



6. Aos gestores das equipas compete diligenciar no sentido de  garantir as condições 

para a execução das respetivas competências, apoiar, monitorizar e harmonizar o 

desenvolvimento das atividades com as outras estruturas da USP e do ACeS. 

7. Todos os profissionais das Equipas das Unidades Locais de Saúde Pública 

substituem-se entre equipas em caso de férias ou outros impedimentos, 

observados os requisitos habilitacionais para a respetiva área de intervenção. 

Acrescente-se, e no referente ao pessoal de apoio administrativo, o departamento 

de recursos humanos do ACeS –Oeste Norte compromete-se a colmatar eventuais 

falhas quando aquelas substituições não forem possíveis. 

8. Cada programa ou projecto da USP é gerido por um profissional, denominado 

gestor de programa ou de projecto, que reporta ao Coordenador da USP. Os 

programas e projectos serão executados respeitando a hierarquia de prioridades de 

intervenção previamente diagnosticados, definidos e aprovados pelo Coordenador 

da USP. 

9. Na presente data consideram-se essenciais, estando já em curso, os seguintes 

Programas e Projetos na USP do ACeS – Oeste Norte: 

a) Programa Nacional de Vacinação, cuja equipa coordenadora é constituída por 

um médico de saúde pública e uma enfermeira com especialização em saúde 

pública ou saúde comunitária; 

b) Programa Nacional de Saúde Escolar, cuja equipa é constituída por um 

médico de saúde pública, que é o gestor, dois enfermeiros especialistas, um 

técnico de saúde ambiental  e um higienista oral; 

c) Programa de Saúde Oral na USP do ACeS Oeste Norte , cuja equipa gestora 

é um higienista oral e um médico de saúde pública; 

d) Projetos  específicos de Saúde Oral:  

A desenvolver anualmente em articulação com a equipa de saúde oral, a 
URAP e as UCCs; 
 

e) Programa de Prevenção da Legionella nos Estabelecimentos Hoteleiros do 

ACeS Oeste Norte, cujo gestor é um técnico de saúde ambiental; 

f) Familiarmente – projecto de saúde mental em Cuidados de Saúde Primários, 

cujo gestor é uma médica de saúde pública, com formação em Terapia 

Familiar;  



g)  Vigilância Sanitária das Zonas Balneares Costeiras, cujo gestor é um técnico 

de saúde ambiental; 

h) Projeto de Vigilância Sanitária de Piscinas do ACeS Oeste Norte, que integra 

dois técnicos de saúde ambiental, um dos quais é gestor do programa; 

i) Programa REVIVE, que integra todos os técnicos de saúde ambiental, um dos 

quais é gestor do programa;  

j) Projecto pão.come , cuja equipa gestora é um técnico de saúde ambiental e 

um médico de saúde pública; 

k) Projeto “Mosaico de Boas Práticas Alimentares”, cuja equipa gestora é um 

técnico de saúde ambiental e um médico de saúde pública; 

l) Programa Qualidade do Ar Interior no ACeS Oeste Norte , cujo gestor é um 

técnico de saúde ambiental.  

 

Artigo 7.º 

Acordo de Geminação 

 

O ACeS Oeste Norte, através da Unidade de Saúde Pública Zé Povinho e o ACeS Arco 

Ribeirinho, através da Unidade de Saúde Pública Arnaldo Sampaio, a Unidade Local de 

Saúde do Litoral Alentejano, através da Unidade de Saúde Pública Alentejo Litoral 

celebraram, em 30 de novembro de 2011 e 19 de Dezembro de 2013, respetivamente, 

um Acordo de Geminação que se rege pelas cláusulas seguintes: 

1ª O Acordo de Geminação entre as três Unidades de Saúde Pública tem como 

objetivo o desenvolvimento de atividades de Saúde Pública, em especial nas seguintes 

vertentes: 

a) Formação; 

b) Investigação; 

c) Gestão de programas e projetos; 

d) Outras áreas em que se desenvolvam técnicas inovadoras. 

2ª A cooperação enquadrada no Acordo de Geminação pode assumir as seguintes 

formas: 

a) Apoio mútuo em projetos e atividades em que a experiência relevante de cada 

USP possa contribuir para um melhor desempenho global das atividades; 

b) Desenvolvimento de projetos conjuntos nos respetivos ACeS, nas vertentes 

descritas na cláusula 1ª, abrangendo as instituições e comunidade em geral, 

coordenados pelas três USP; 



c) Desenvolvimento de projetos de investigação comuns com relevância em 

Saúde Pública; 

d) Intercâmbio de profissionais que demonstrem interesse, como forma de 

enriquecimento mútuo;  

e) Organização de ações de formação comuns, no mínimo de uma por cada 

ano, restritas aos profissionais das três USP ou alargadas a profissionais de 

outros serviços. 

3ª Cada Unidade de Saúde Pública compromete-se ainda: 

a) A propor, em cada ano, uma iniciativa enquadrada no âmbito do acordo; 

b) A enquadrar as atividades e projetos comuns nos respectivos Planos de 

Acção; 

c) A designar os profissionais responsáveis por cada atividade e projeto, de 

acordo com as necessidades programadas; 

d) A divulgar nas comunidades respetivas as ações comuns e o alcance 

comunitário dos projetos; 

e) A envolver, sempre que tal seja desejável, outras estruturas da comunidade; 

f) Elaborar, no final de cada ano, um relatório de avaliação, a divulgar por todos 

os profissionais de ambos os ACeS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CAPÍTULO III 

Competências sectoriais 

Artigo 8.º 

Coordenador da Unidade de Saúde Pública 

 

1. Ao Coordenador da Unidade de Saúde Pública compete: 

a) Representar a unidade de saúde pública, nomeadamente perante a Diretora 

Executiva; 

b) Articular-se com a Autoridade de Saúde Regional e articular a USP com o 

Departamento de Saúde Pública da Administração Regional de Saúde de 

Lisboa e Vale do Tejo, I.P.; 

c) Garantir a articulação com a Diretora Executiva e o Conselho Clínico e de 

Saúde do ACeS; 

d) Elaborar, até ao final do primeiro trimestre de cada ano civil, o relatório anual 

de atividades referentes ao ano anterior e apresentá-lo à Diretora Executiva 

do ACeS – Oeste Norte e ao Director do Departamento de Saúde Pública da 

ARSLVT, I.P.; apresentar, até dezembro do ano civil corrente, o plano de 

ação para o ano seguinte, com a respetiva dotação orçamental previsível; 

e) Assegurar o funcionamento eficiente da unidade e o cumprimento dos 

objetivos programados, promovendo e incentivando a participação dos 

profissionais na gestão da unidade e a intercooperação com as diferentes 

unidades funcionais existentes no ACeS – Oeste Norte; 

f) Gerir os recursos humanos e materiais, adequando-os às necessidades da 

USP; 

g) Proceder à implementação dos processos de monitorização, avaliação e 

controlo, e contratualização dos programas e projetos de saúde da sua 

responsabilidade; 

h) Promover, ouvindo os profissionais da unidade, a consolidação das boas 

práticas em saúde pública e a observância das mesmas; 

i) Nomear os gestores das equipas, de projetos e de programas; 

j) Indicar, de entre os profissionais de saúde pública e sempre que solicitado, o 

seu representante nos orgãos municipais com responsabilidades de saúde; 

k) Elaborar o regulamento interno da unidade e propô-lo, para aprovação, à 

Diretora Executiva; 

l) Elaborar o plano de ação e o relatório anual de atividades; 

m) Dar parecer sobre estágios de formação; 



n) Propor à Diretora Executiva a celebração de protocolos, com outras 

instituições ou serviços e com as autarquias, com vista a colaborar nos 

projetos relevantes para a saúde pública e participar na criação e nas 

atividades de comissões de âmbito municipal com intervenção na área de 

saúde pública; 

o) Articular-se directamente com os coordenadores das Unidades Locais de 

Saúde Pública para a gestão de rotina e para a resolução de problemas 

interessando cada uma das Unidades Locais; 

p) Exercer as funções de Autoridade de Saúde de acordo com o Decreto-Lei n.º 

82/2009, de 2 de abril, com as alterações e republicação do Decreto-Lei 

nº135/2013, de 4 de outubro. No âmbito territorial competente, pode delegar 

nos profissionais que integram a USP do ACeS – Oeste Norte, a execução de 

atos materiais compreendidos no exercício das suas competências, desde 

que observados os requisitos de qualificação profissional necessários ao 

exercício das mesmas. 

 

Artigo 9.º 

Função de Autoridade de Saúde 

 

1. À USP do ACeS – Oeste Norte compete assegurar o exercício das funções de 

Autoridade de Saúde, de acordo com o Decreto-Lei n.º 82 / 2009, de 2 de abril, 

com as alterações e republicação do Decreto-Lei nº135/2013, de 4 de outubro. 

2. A Autoridade de Saúde, em colaboração com as equipas das Unidades Locais de 

Saúde Pública, assegura a intervenção oportuna e discricionária do Estado em 

situações de grave risco para a saúde pública, competindo-lhes, ainda, a vigilância 

das decisões dos orgãos e serviços operativos do Estado em matéria de saúde 

pública. 

3. Compete à autoridade de saúde: 

a) Fazer cumprir as normas que tenham por objetivo a defesa da saúde pública, 

requerendo, quando necessário, o apoio das autoridades administrativas e 

policiais, nomeadamente no que se refere às medidas de prevenção e 

controlo das doenças transmissíveis, nos termos do Plano de Acção Nacional 

de Contingência para as epidemias; 

b) Levantar autos relativos às infracções e instruir os respetivos processos, 

solicitando, quando necessário, o concurso das autoridades administrativas e 

policiais, para o bom desempenho das suas funções; 



c) Exercer os demais poderes que lhe sejam  atribuídos por lei ou que lhe hajam 

sido superiormente delegados ou subdelegados pela Autoridade de Saúde 

Regional; 

d) Colaborar, dentro da sua área de competência com os municípios do seu 

âmbito geográfico, em atividades conjuntas, definidas em legislação 

específica. 

4. Compete ao Delegado de Saúde Coordenador coordenar e supervisionar o 

exercício de Autoridade de Saúde na área geográfica do ACeS – Oeste Norte 

podendo delegar competências e funções nos Delegados de Saúde, nos termos da 

lei específica. 

5. Os Delegados de Saúde do ACeS – Oeste Norte, em número de cinco,  coordenam 

e executam as tarefas e atos do exercício da Autoridade de Saúde em áreas 

geográficas determinadas, intersubstituindo-se quando necessário. 

6. As atividades específicas predeterminadas podem ser atribuídas a um Delegado de 

Saúde e exercida em toda a área geográfica do ACeS – Oeste Norte. 

7. O Delegado de Saúde Coordenador poderá proceder à requisição de serviços, 

estabelecimentos e profissionais de saúde em caso de epidemias graves e outras 

situações semelhantes. 

8. O Delegado de Saúde Coordenador é substituído nas suas ausências e 

impedimentos por um dos Delegados de Saúde, por ele designado para o efeito, 

ouvida a Autoridade de Saúde Regional.  

 

Artigo 10.º 

Equipa do Observatório e Administração de Saúde 

 

1. Esta equipa é constituída pelo Delegado de Saúde Coordenador, que coordena, os 

Delegados de Saúde, um técnico de saúde ambiental e um enfermeiro com 

especialização em saúde pública ou saúde comunitária. 

2. Na sua função de Observatório de Saúde da área geográfica onde se insere, a 

USP desenvolve atividades de planeamento em saúde, de promoção e proteção da 

saúde, incluindo a avaliação do impato em saúde, de prevenção da doença, de 



vigilância epidemiológica, de vigilância em saúde ambiental, de investigação em 

saúde e de gestão ou participação em programas e projetos intersectoriais de 

âmbito comunitário, particularmente com as autarquias. 

3. À Equipa do Observatório e Administração de Saúde compete: 

a) Elaborar informação e planos em domínios da saúde pública; 

b) Promover a investigação e a vigilância epidemiológicas; 

c) Monitorizar o estado de saúde da população e seus determinantes;  

d) Desenvolver as diversas atividades de planeamento em saúde, incluindo a 

identificação das necessidades de saúde da população, propor e/ou 

implementar as necessárias intervenções e proceder à avaliação do impato 

em saúde das mesmas; 

e) Coordenar os programas e projetos de intervenção no âmbito da   prevenção, 

promoção e proteção da saúde da população em geral ou de grupos 

específicos, no quadro dos programas nacionais, regionais ou locais;  

f) Coordenar o programa do Núcleo de Segurança, Saúde e Higiene do ACeS 

Oeste Norte, cujo gestor é um técnico de saúde ambiental e um médico de 

saúde pública; 

g) Coordenar o Programa do Centro Diagnóstico Pneumológico (CDP) (a gestão 

e execução é da responsabilidade do Coordenador do CDP); 

h) Coordenar o Programa de Cessação Tabágica ( a gestão e execução é da 

responsabilidade do Coordenador do CDP); 

i) Coordenar o Programa de Alcoologia (a gestão e execução é da 

responsabilidade da enfermeira de saúde comunitária); 

j) Participar na execução das atividades dos programas descritos nas alíneas 

anteriores, no que respeita aos determinantes globais da saúde ao nível dos 

comportamentos e do ambiente. 

 

Artigo 11.º 

Equipa de Formação 

 

1. A Equipa de Formação é constituida por um enfermeiro com especialização em 

saúde pública/saúde comunitária, dois médicos de saúde pública e um técnico de 

saúde ambiental, cabendo à equipa decidir quem a coordena e sobre a eventual 

integração de outros elementos.  



2. Compete à Equipa de Formação: 

a) Articular-se numa perspetiva dinâmica de interação e colaboração com as 

restantes unidades funcionais do ACeS – Oeste Norte no desenvolvimento de 

atividades nesta área, bem como com outras instituições da comunidade, 

prestadoras ou não de cuidados de saúde; 

b) Promover e participar na formação pré-graduada, pós-graduada e contínua 

dos diferentes grupos profissionais de saúde, e, sempre que necessário, 

mediante protocolos estabelecidos com instituições de formação profissional; 

c) Recensear necessidades formativas dos profissionais de saúde da USP; 

d) Calendarizar ações de formação e encontros temáticos para os profissionais, 

ligados direta ou indiretamente com a saúde. 

e) Avaliar o interesse da formação requerida pelo profissional de saúde, de 

forma a poder ser autorizada e/ou financiada; 

f) Celebrar protocolos com Instituições de Ensino para formação dos 

profissionais de saúde, de educação e outros. 

 

 

                                                               Artigo 12.º 

Equipa de Saúde Ambiental 

 

1. A Equipa de Saúde Ambiental é constituída por um médico de saúde pública, que 

coordena, e um técnico de saúde ambiental. 

2. Compete à Equipa de Saúde Ambiental, a gestão das atividades no campo da 

saúde ambiental (sua monitorização e avaliação), com especial relevo em: 

a) Desenvolver atividades na abordagem da relação Ser Humano/Ambiente, 

identificando fatores de risco a nível do comportamento ambiental, nas 

vertentes física, química, biológica e psicossocial, que possam contribuir para 

o desequilíbrio do binómio atrás referido; 

b) Intervir no sentido de alterar comportamentos e atitudes, evitando que o 

Homem seja o pólo gerador de sintomas de enfermidade na natureza; 

c) Recomendar e adotar medidas de prevenção e controlo dos fatores de risco 

do meio ambiente, determinantes e condicionantes da Saúde Humana; 

d) Prevenir e promover a qualidade do ambiente a nível dos estabelecimentos e 

unidades de saúde, estabelecimentos de ensino e equipamentos sociais; 

e) Acompanhar e vigiar o programa da gestão adequada de resíduos; 



f) Identificar e controlar os fatores de insalubridade do meio ambiente; 

g) Vigiar sistemas, estruturas e atividades com interação com o ambiente, 

particularmente a qualidade da água, radiações e campos electromagnéticos. 

 

Artigo 13.º 

Equipas das Unidades Locais de Saúde Pública 

 

 1. Cada Unidade Local de Saúde Pública tem um coordenador que exerce a sua 

intervenção a nível de cada concelho. 

 2. Para o desenvolvimento das suas atividades as Unidades Locais de Saúde Pública 

deverão dispor dos necessários recursos humanos, materiais e de instalações em 

cada uma das sedes de concelho, que lhes permita desenvolver as suas 

competências. 

3. Cada Unidade Local de Saúde Pública é constituída, no mínimo, por um médico de 

saúde pública, que é o coordenador, um técnico de saúde ambiental e um 

assistente técnico e/ou operacional com funções administrativas, devendo, sempre 

que possível, contar com a colaboração de outros técnicos de saúde. 

4. Às Unidades Locais de Saúde Pública compete o desenvolvimento das atividades, 

atos, programas e projetos da USP com a população e com os serviços e as 

instituições da respectiva área geográfica, nomeadamente: 

a) Gerir e executar localmente os programas e projetos da USP; 

b) Exercer a vigilância epidemiológica, incluindo a ambiental; 

c) Vigiar o nível sanitário dos aglomerados populacionais, dos serviços, 

estabelecimentos e locais de utilização pública e propor medidas corretivas 

necessárias à defesa da saúde pública; 

d) Colaborar no exercício das funções de Autoridade de Saúde de modo a 

assegurar o seu exercício efetivo e executar os atos materiais que se lhe 

encontrem subjacentes; 

e) Executar os atos materiais que, por razões operacionais, lhe sejam atribuídos 

pelas respetivas autoridades de saúde; 

f) Requerer a presença da Autoridade de Saúde quando, no exercício da sua 

actividade tenha conhecimento de fato ou situação para a qual se imponha o 

exercício de Autoridade de Saúde; 



g) Colaborar, dentro da sua área de competência, com os municípios do seu 

âmbito geográfico, em atividades conjuntas, enquadrados em programas e 

projetos da USP; 

h) Elaborar informação e relatórios em domínios da saúde pública ou da sua 

atividade; 

i) Colaborar com as restantes equipas da USP e outras unidades funcionais do 

ACeS.  

 

                                                CAPÍTULO IV 

Circuito de Informação / Canais de Comunicação 

 

1. A troca de informação relevante decorrente das atividades da USP com os orgãos 

diretivos do ACeS – Oeste Norte será feita de forma directa à Diretora Executiva, 

com conhecimento dos  elementos do Conselho Clínico e de Saúde. Os casos de 

exceção, que sejam entendidos como da exclusiva competência da Diretora 

Executiva serão reportados direta e exclusivamente a esta. 

2. A troca de informação entre a USP e as ULSP deve fazer-se diretamente entre os 

respetivos coordenadores ou indiretamente através dos responsáveis das equipas 

básicas e/ou dos gestores de programas e projetos da USP, devendo, neste caso, 

ser dado sempre conhecimento ao coordenador da USP. 

3. A comunicação entre as ULSP e o Diretor do Laboratório de Saúde Pública de 

Leiria, no que respeita à divulgação de resultados de análises de águas, alimentos, 

produtos biológicos e a assuntos relacionados com o laboratório, é direta e 

recíproca, devendo ser sempre dado conhecimento ao Coordenador da USP. 

4. Nas funções atribuidas à Autoridade de Saúde, a USP articula-se diretamente com 

o Delegado de Saúde Regional de Lisboa e Vale do Tejo, devendo ser dado 

conhecimento à Diretora Executiva e/ou ao Conselho Clínico e de Saúde, sempre 

que o assunto seja tido relevante e pertinente no contexto do trabalho  

desenvolvido no ACeS. 

 

 

 



CAPÍTULO V 

Operacionalização 

Artigo 14.º 

Recursos 

 

1. A USP dispõe de recursos humanos e materiais e de um secretariado de apoio ao 

coordenador e autoridade de saúde. 

2. A USP e as Unidades Locais de Saúde Pública dispõem de apoio administrativo, 

de viatura  do ACeS  e/ou serviço do motorista do ACeS – Oeste Norte para o 

desempenho das suas funções. 

3. A USP e as Unidades Locais de Saúde Pública dispõem de uma plataforma 

informática devidamente equipada para apoio a todas as suas atividades, servindo 

como instrumento de desmaterialização e gestão documental. 

 

CAPÍTULO VI 

Disposições Finais 

Artigo 15.º 

Entrada em vigor e Revisão de Regulamento Interno 

 

1. O Regulamento Interno produz efeitos à data da sua aprovação pela Diretora 

Executiva do ACeS – Oeste Norte. 

2. O Regulamento Interno deve ser objeto de atualização anual e sempre que motivos 

excecionais/urgentes o justifique no entender do coordenador, em reunião 

expressamente convocada para o efeito, e aprovado por maioria dos elementos da 

USP, carecendo sempre de aprovação da Diretora Executiva do ACeS – Oeste 

Norte. 

                                                                  Caldas da Rainha, 12 de junho de 2015 

                                                                              O Coordenador da Unidade de Saúde Pública Zé Povinho 

 

Jorge Manuel de Sousa Nunes 



 

 

 

ANEXO 1 

        

 

 

Profissionais da Unidade de Saúde Pública Zé Povinho 

ACeS Oeste Norte 

 

A equipa da USP é composta por médicos de saúde pública, médicos de medicina 

geral e familiar, enfermeiros de saúde pública/comunitária, técnicos de saúde 

ambiental, higienistas orais e técnicos com funções administrativas, conforme quadro 1 

(estando de acordo com o n.º 2 do artigo 12.º do Decreto-Lei n.º 28 / 2008 de 22 de 

Fevereiro). 

Quadro  – Constituição da equipa segundo a área profissional e o nº de horas semanais – 2016 

Nome 
Área 

Profissional 

Horas 

/semana 

Unidade 

Saúde 

Teresa Amélia Seixas Gomes Médica SP 35 ULSP Alcobaça 

Nelson Amaro Silva TDT / TSA 40 ULSP Alcobaça 

Aquilina Patrícia Delgado Cardeira 
Assistente 

Técnica 
35 ULSP Alcobaça 

Sérgio Silvino Guedes Fernandes TDT / HO 36 URAP 

Adelaide Maria Almeida Costa Enfermeira SP 4 UCSP D. Nuno 

Maria João Apolinário Marques Melo Médica SP 35 

ULSP 

Bombarral e 

Peniche 

Anabela Marques Santos TDT / TSA 40 
ULSP 

Bombarral 

Maria Rosário Ezequiel Mendonça Mil-Homens 
Assistente 

Operacional 
40 

ULSP 

Bombarral 



Susana Alves Enfermeira 4 
UCSP 

Bombarral 

Jorge Manuel Sousa Nunes (Coordenador) Médico SP 35 USP 

Maria de Fátima Pereira Neves Enfermeira SP 40 USP 

Teresa Bilhastre 
Enfermeira 

Saúde Infantil 
4 

UCC Caldas da 

Rainha 

Helena Gomes Médica MGF 5 
USF Bordalo 

Pinheiro 

Ana Cristina Ferreira Pecante Médica SP 35 
ULSP Caldas 

Rainha 

Ana Maria Santos Rodrigues TDT / TSA 40 
ULSP Caldas 

Rainha 

Maria Isabel Pinto Costa Januário 
Assistente 

Técnica 
40 

ULSP Caldas 

Rainha 

Maria Teresa Freitas Paula (Coordenadora 

Administrativa) 

Assistente 

Técnica 
40 

ULSP Caldas 

Rainha 

Susana Maria Cardoso Martins Buxo 

Fernandes 
TDT / HO 36 URAP 

Fernando José Guerra Guerreiro Médico SP 35 ULSP Nazaré 

Cláudia Sofia Almeida Arcanjo TDT / TSA 40 ULSP Nazaré 

Ana Maria Lourenço Beja Dionísio 
Assistente 

Técnica 
40 ULSP Nazaré 

Maria Fátima Pereira Ramos Pais Médica SP 35 ULSP Óbidos 

Lola Rosário Teixeira Monteiro TDT / TSA 40 ULSP Óbidos 

Sabina Ribeiro Ramalho TDT / HO 36 URAP 

Luís Miguel dos Santos Abreu TDT / TSA 40 ULSP Peniche 

Alexandra Isabel Viralhadas Amador 
Assistente 

Técnica 
40 ULSP Peniche 

Helena Dâmaso TDT / HO 36 URAP 

José Fernando Almeida Pereira Médico MGF 35 CDP 

Maria João Munhã Alves 

Enfermeira 

Saúde Materna 

e Obstétrica 

40 CDP 

Isabel Maria Inácio 
Assistente 

Técnica 
40 CDP 

 


