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ORDEM DE SERVTQO N' 13/2012
Regulamento do Hospital Veterin.irio da Univercidade de Evoru

O Hospital Veterin6rio da Universidade de Evora 6 uma unidade cientifico-pedag6gica
que tem por finalidade a satisfagao dos objetivos tragados pelo artigo 80'dos Estatutos
da Universidade de Evora, homologados pelo Despacho Normativo n'5412008 de 20 de
outubro.

Ouvido o Senado Acad6mico na sua sessio de 15 de junho, ao abrigo da al. o) do no I
do aft." 92 do RIIES (Lei n" 62/2007, de l0 de Setembro) e na al. n) do art." 22" dos
Estatutos da Universidade de Evora 6 aprovado e ora posto em vigor o Regulamento do
Hospital Veterin6rio.

REGULAMENTO DO HOSPITAL VETERINANIO
EVORA

Artigo

NN,

UNTVERSIDADE DE

1"

Do Objeto

O Hospital Veterin6rio 6 uma Unidade cientifico-pedag6gica enquadrada no arto. 80
dos Estatutos da Universidade de Evora (UE) que se rege pelas normas definidas no
presente regulamento.

Artigo 2'
Dos Objetivos
Sdo objetivos do Hospital Veterin6rio:

t.

servir de espago de ensino a estudantes dos cursos de graduaglo e p6s-

graduagio em Medicina Veterin6ria, podendo dar apoio a escolas priblicas ou privadas,
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nomeadamente
veterin6ria;

2.

da regiio Alentejo, com curriculos relacionados com a

ciOncia

servir de campo de aperfeigoamento para profissionais e estagi6rios nas 6reas da

sua atuagao;

3.
4.
s.

prestar serviEos ir comunidade sob forma de atendimento m6dico-veterin6rio;
proporcionar meios para o desenvolvimento da investigaEio;

realizat cursos, seminirios, simp6sios, confer6ncias e manter o intercdmbio
t6cnico-cientifico e cultural com outras instituig6es, visando a difusdo do conhecimento
gerado no Hospital Veterindrio;

e.

apoiar e executar programas de extensdo junto da comunidade, atrav6s da
assistOncia m6dico-veteriniiria, consultoria agropecu6ria e de saride pfblica;

z.
8.

apoiar o desenvolvimento institucional;

investigagdo, o desenvolvimento
conhecimentos do dominio da medicina veterinrlria.

promover

a

ea

divulgagdo

de

novos

Artigo 3'
Da Organizagio

Sio 6rgdos do Hospital Veterinario:

t.

A Diregio - 6196o de diregdo executiva que coordena, supervisiona

e controla as

atividades de administrageo do Hospital Veterin6rio.

2.

O

Conselho Diretivo

- 6rgio normativo e deliberativo

que exerce

a

administragdo superior do Hospital Veterin6rio.

3.

O Conselho de Etica

Artigo 4"
Da Diregio

A direcgdo do Hospital 6 constituida pelo Diretor do Hospital Veterin6rio,

nomeado

pelo Reitor da UE, por um Vice-Diretor por si indicado, que exercer6 as fung6es de
Diretor Clinico de acordo com o Decreto-lei n' 184/2009 de ll de agosto, e que o
substituir6 nas suas ausdncias e impedimentos e pelo funcion6rio administrativo de
categoria mais elevada, afeto ao Hospital Veterin6rio.
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6-\
t.

O Vice-Diretor s6 poder6 ser M6dico-Veterin6rio que esteja em regime

de

contrato de trabalho em fung6es pirblicas por tempo indeterminado em regime de tempo
integral, e desenvolva as suas atividades relacionadas com o Hospital Veterin6rio.

2.

O mandato do Diretor e Vice-Diretor 6 de dois anos, podendo ser reconduzidos
por mais dois mandatos.

3.

Ao Diretor do Hospital Veterin6rio, al6m de outras competOncias que lhe forem

conferidas por despacho reitoral, compete:

a) presidir ao Conselho Diretivo do Hospital Veteriniirio;

b) fixar o calend6rio e convocar

as reuni6es ordindrias do Conselho

Diretivo do

Hospital Veterin6rio e ainda convocar as reuni6es extraordin6rias;

c) adotar, em situag6es especiais, as medidas ad referendum do Conselho
Diretivo do Hospital Veterin6rio que se fizerem necessdrias;
d gestao corrente do Hospital Veterinrlrio, incluindo os espagos
equipamentos, de acordo com as decisdes do Conselho Diretivo;

a1 proceder

e

c) promover entendimentos com as Unidades e Sub-unidades Orgdnicas da UE,
Departamentos e Servigos envolvidos com o Hospital Veterindrio, para o
pleno desenvolvimento de cursos, programas e prestaqdo de servigos ir
comunidadel

i)

fiscalizar e fazer cumprir o Regulamento do Hospital Veterinririo;

Veterin6rio, com vista

i

o

orgamento anual do Hospital
sua submissdo aos orgdos competentes da UE;

g) elaborar e propor ao Conselho Diretivo

h1 formular e propor ao Conselho Diretivo as diretrizes e metas da politica de

desenvolvimento do Hospital Veterinilrio;

o relat6rio de atividades do Hospital
e demais orgdos de superior gestdo

i)

elaborar e apresentar, anualmente,
Veterin6rio ao Conselho Diretivo
universit6rial

j)

formular e propor ao Conselho Diretivo normas t6cnico-administrativas para
o bom funcionamento do Hospital Veterin6rio;

t;

gerir o processo de trabalho do pessoal tEcnico-administrativo adstrito ao
Hospital Veterin6rio, segundo as norrnas e legislagdo vigentes;

l)

assinar toda a conespond€ncia do Hospital VeterinArio,
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m; Decidir por si, em casos de urg€ncia, submetendo posteriormente as decisdes
d

ratificac5o do Conselho Diretivo.

Artigo 5'
Do Conselho Diretivo do Hospital Veterindrio

t.

O Conselho Diretivo do Hospital Veterin6rio tem a seguinte composigdo:

a) o Diretor do Hospital Veterin6rio como

seu presidente;

uy o Vice-Diretor do Hospital Veterin6rio;

c) o Diretor do Mestrado Integrado
d)

o

em Medicina Veterin6ria;

Diretor do Departamento de Medicina Veterin6ria da Escola de Ci€ncias

e

Tecnologia;
e1 dois docentes das Ci6ncias Pr6-Clinicas, eleitos pelos seus pares;

g

dois docentes das Ci€ncias Clinicas eleitos pelos seus paxes;

g)

um t6cnico

superior representante dos funcion6rios ndo-docentes

do

Hospital
Veterin6rio, eleito pelos funcion6rios n6o docentes afetos ao Hospital Veterin6rio;

h) um representante do corpo discente do Curso de Mestrado Integrado em Medicina
Veterindria, eleito pelos seus pares.

2

- O mandato dos membros eleitos 6 de dois anos, podendo

ser renovado

consecutivamente duas vezes.

Artigo 6'
CompetOncias do Conselho Diretivo
Compete ao Conselho Diretivo:

a;

deliberar sobre assuntos de interesse do Hospital Veterin5rio que lhe forem
apresentados pelo Diretor ou qualquer dos seus membros;

b)
c)

propor, ao Reitor, modificag6es ao Regulamento do Hospital Veterin6rio;
manter-se informado sobre o desenvolvimento das atividades e os projetos do

Hospital Veterinlrio;
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d)

propor e aprovar a criagio, ampliagdo ou extingio de servigos ligados

ao

Hospital Veterin6rio;

e)

propor a constituigdo do Conselho de Etica

D

aprovar para encaminhamento ir Reitoria:

,.) a proposta de orgamento e as prestaE6es de contas do Hospital VeterinSrio,
elaboradas pelo Diretor;

;;.7 o relat6rio anual das atividades do Hospital Veterin6rio;

fi./

proposta sobre modificagdo da estrutura fisica do Hospital Veterindrio,
ouvidos os segmentos envolvidos;

c)
h)
i)

deliberar sobre o plano global de atividades do Hospital Veterin6rio;

i)

deliberar sobre os casos omissos.

propor tabela de pregos dos servigos prestados pelo Hospital Veteriniirio;

definir o corpo clinico e cirurgico do Hospital Veterindrio, ouvidas as Unidades
orginicas a que pertendem os doecntes, sempre que aplic6vel;

Artigo 7'
Reuni6es

t. O

Conselho Diretivo reunir-se-6 ordinariamente

a

cada dois meses, ou

extraordinariamente, por convocagdo do seu Presidente ou por iniciativa de 2/3 dos
seus membros com, no minimo quarenta e oito horas de anteced6ncia.

2.

Para iniciar as reuni6es e deliberag6es do Conselho Diretivo h6 necessidade de, no

minimo, haver maioria simples dos membros que comp6em o Conselho, em lu
convocat6ria.

:.

As decis6es em 2" convocat6ria serdo tomadas com qualquer nfmero de membros
presentes,

Artigo 8"
Do Conselho de 6tica

t.

O Conselho de Etica sera constituido por um Presidente e por 5 vogais, propostos
pelo Conselho Diretivo.
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z.
:.

O Conselho elege o Presidente e o Vice-Presidente de entre os seus membros.

O Conselho de Etica rege-se por Regimento pr6prio, por ele elaborado, respeitando
as boas pr6ticas europeias no que conceme d 6tica animal.

Artigo 9"
Senigos
I

.

Com a finalidade de atender aos seus objetivos, o Hospital Veterinildo congregar6 os
serviqos dos setores diretamente vinculados pr6tica do diagn6stico, tratamento e

i

prevengdo de doengas, a saber:

t

-

Anestesiologia Veterindria

z- Cirurgia de Grandes Animais
3- Cirurgia de Pequenos Animais
+- Clinica de Grandes Animais

s- Clinica de Pequenos Animais
o- Diagn6stico por imagens
z- Laborat6rio de An6lises Clinicas
8- Laborat6rio de Anatomia Patol6gica
g- Laborat6rio de Reprodugdo Ginecologia e Andrologia.

2. PoderSo ser acrescidos ou suprimidos setores, por proposta do Conselho Diretivo do
Hospital Veterin6Lrio, ao Reitor.

3.

Os servigos dos setores vinculados d pr6tica do diagn6stico ndo mencionados no n" I

9'

serSo assegurados protocolarmente com a Escola de Ci€ncias e
Tecnologia, atrav6s do Departamento de Medicina Veterin6ria, a saber:

do artigo

to- Laborat6rio de Bacteriologia
I

l-

t

2- Laborat6rio de Toxicoloeia Veterin6ria

Laborat6rio de Parasitologia
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l3-

Laborat6rio de Virologia e Micologia

Artigo 10'
Dos recursos financeiros
Os recursos financeiros do Hospital Veterin6rio serdo provenientes de:

a; dotagao a ele destinada atrav6s da Reitoria, anualmente consignada no orgamento
da Universidade;

b) auxilios, subveng6es, distribuig6es e doag6es de pessoas fisicas ou juridicas,
priblicas ou privadas;

c) receitas decorrentes de contratos, conv6nios e outros ajustes semelhantes com
entidades priblicas ou privadas;

d) produtos resultantes de investigagdo, respeitada
deliberag6es do Conselho de Gestio da UEI

c) produto

0

a legislagio

especifica

e

as

de cobrangas de sewigos, exames e outros prestados a terceiros;

recursos provenientes de cursos de treino e aperfeigoamento;

g) receitas eventuais, nao previstas nos itens anteriores.

Artigo

11"

Do atendimento e Internamento de Animais
prestar6 servigos de atendimento hospitalar em regime de
ambulat6rio e intemamento.

O Hospital Veterindrio

1.

O atendimento hospitalar ser6 inintem-rpto nas 24 horas, funcionando em regime
de urgOncia aos domingos e feriados, aos s6bados a partir das 14h e todos os dias riteis
entre as vinte e uma horas e as nove horas do dia seguinte.

2.

O Hospital Veterinririo dever6 manter t6cnicos, funcion6rios e residentes,
acordo com a legislaqdo vigente que regulamenta o funcionamento dos centros
atendimento veteriniirios, nomeadamente pelo Decreto-Lei n.' 184/2009 de I 1

de
de
de

Asosto.
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3.

As atividades desenvolvidas pelos M6dicos Veterin6rios e pessoal t6cnico ou
administrativo, exercidas em regime de urg6ncia, ser6o regidas pelas normas e
legislagio vigentes, nomeadamente pelo Decreto-Lei n." 184/2009 de l1 de agosto.

4.

O funcionamento do atendimento e intemamento de animais ser6 regido por

normas pr6prias, aprovadas pelo Conselho Diretivo do Hospital Veterin6rio.

5.

As normas de funcionamento e atendimento de animais poderdo ser modificadas
pelo Conselho Diretivo do Hospital Veteriniirio.

Artigo 12'
Das Disposig6es Finais

Os casos omissos neste regulamento serdo analisados e deliberados pelo Conselho
Diretivo.

Este Regulamento entra em vigor na data de sua publicagio.

E revogada a Ordem de Servigo n'3/2001 de l0 de abril.

Universidade de Evora, 22 de junho de 2012.

O Reitor

Carlos Braumann
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