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Da homologação da lista de ordenação final pode ser interposto re-
curso administrativo.

27 de setembro de 2012. — O Presidente do Conselho de Adminis-
tração, Dr. Carlos Manuel Ferreira de Sá.

206420208 

 Aviso (extrato) n.º 13256/2012
Para os devidos e legais efeitos e conhecimento dos interessados, 

publica -se a lista de ordenação final, homologada por deliberação do 
Conselho de Administração deste Centro Hospitalar de 26 de setem-
bro de 2012, do procedimento concursal comum simplificado para o 
preenchimento de um posto de trabalho na categoria de Assistente de 
Gastrenterologia, da carreira especial médica — área hospitalar, aberto 
por aviso n.º 9382/2012 publicado no D. R., 2.ª série, n.º 132, de 10 de 
julho de 2012.

Candidata única:
Rosa Liliana de Abreu Ferreira — 19,70 valores.

Da homologação da lista de ordenação final pode ser interposto re-
curso administrativo.

28 de setembro de 2012. — O Presidente do Conselho de Adminis-
tração, Dr. Carlos Manuel Ferreira de Sá.

206421472 

 Aviso (extrato) n.º 13257/2012
Para os devidos e legais efeitos e conhecimento dos interessados, 

publica -se a lista de ordenação final, homologada por deliberação do 
Conselho de Administração deste Centro Hospitalar de 26 de setem-
bro de 2012, do procedimento concursal comum simplificado para 
o preenchimento de um posto de trabalho na categoria de Assistente 
de Radiologia, da carreira especial médica — área hospitalar, aberto 
por aviso n.º 9263/2012 publicado no D.R., 2.ª série, n.º 130, de 06 de 
julho de 2012.

Candidato único:
Hugo André da Cruz Matos — 17,02 valores.

Da homologação da lista de ordenação final pode ser interposto re-
curso administrativo.

28 de setembro de 2012. — O Presidente do Conselho de Adminis-
tração, Dr. Carlos Manuel Ferreira de Sá.

206421561 

 Centro Hospitalar Psiquiátrico de Lisboa

Deliberação (extrato) n.º 1374/2012
Ao abrigo do disposto nos n.os 3 e 4 do artigo 6.º do Decreto -Lei 

n.º 188/2003 de 20 de agosto, e dos artigos 35.º a 41.º do Código do 
Procedimento Administrativo, aprovado pelo Decreto -Lei n.º 442/91, de 
15 de novembro, na redação que lhe foi dada pelo Decreto -Lei n.º 6/96 
de 31 de janeiro, o Conselho de Administração do Centro Hospitalar 
Psiquiátrico de Lisboa delibera delegar na administradora hospitalar 
Dra. Cristina Maria Miguel Cunha, a competência para a prática dos 
seguintes atos:

a) Assinar termos de responsabilidade relativos ao meio complementar 
de diagnóstico e terapêutica, designado por TAC Crânio Encefálico com 
ou sem contraste, provenientes da Consulta Externa do CHPL.

A presente deliberação produz efeitos a 01 de Maio de 2012, ficando 
por este meio ratificados todos os atos praticados no âmbito da com-
petência delegada.

27 de setembro de 2012. — A Presidente do Conselho de Adminis-
tração, Isabel Paixão.

206420143 

 Deliberação (extrato) n.º 1375/2012
Em reunião de 6 de outubro de 2011 o Conselho de Administração 

do CHPL, deliberou:
1 — Ao abrigo do disposto nos arts. 35.º e 36.º do Código de Procedi-

mento Administrativo, delegar genericamente na Presidente do Conselho 
de Administração, Dra. Isabel Maria Esperança Paixão, e na Vogal 
Executiva, Dra. Sandra Maria Silveira as competências constantes do 
n.º 1 do artigo 6.º Decreto -Lei n.º 188/2003 de 20 de agosto, bem como 

subdelegar as competências constantes do Despacho n.º 12730/2011 de 
23 de Setembro, do Secretario de Estado de Saúde, com a faculdade 
de subdelegar.

2 — Ficam os membros do Conselho de Administração autorizados 
a subdelegar as competências acima delegadas no pessoal dirigente ou 
de chefia que deles depende.

3 — Sem prejuízo das competências agora subdelegadas, são ratifi-
cados todos os atos praticados pelo Diretor Clínico, Dr. Ricardo França 
Jardim entre o dia 1 de janeiro de 2011 e o dia 30 de junho de 2011.

4 — A presente deliberação produz efeitos retroativos a 1 de janeiro 
de 2011, ficando ratificados todos os atos que, entretanto, no âmbito 
dos poderes ora delegados tenham sido praticados.

27 de setembro de 2012. — A Presidente do Conselho de Adminis-
tração, Isabel Paixão.

206420079 

 Deliberação (extrato) n.º 1376/2012
Ao abrigo do disposto nos n.os 3 e 4 do artigo 6.º do Decreto -Lei 

n.º 188/2003 de 20 de agosto e dos artigos 35.º a 41.º do Código do Proce-
dimento Administrativo, aprovado pelo Decreto -Lei n.º 442/91, de 15 de 
novembro, na redação que lhe foi dada pelo Decreto -Lei n.º 6/96 de 31 de 
janeiro, o Conselho de Administração do Centro Hospitalar Psiquiátrico 
de Lisboa delibera delegar no administrador hospitalar Dr. António José 
Ramalho Montalto Fialho, responsável pela área do Aprovisionamento 
do CHPL, a competência para a prática dos seguintes atos:

1 — Autorizar as despesas até ao montante de € 25.000 na aquisição de 
bens e serviços, bem como, a escolha dos respetivos procedimentos;

2 — Praticar os atos consequentes ao ato de inicio de procedimento 
cujo valor não exceda o agora subdelegado, incluindo o de adjudicação 
e autorização de despesa;

3 — Nos procedimentos cujo valor não exceda o indicado no n.º 1, 
designar os Júris e subdelegar a competência para proceder à audiência 
prévia;

4 — Assinar as notas de encomenda referentes a todas as aquisições 
de bens e serviços, desde que previamente cumpridos os procedimen-
tos relativos à adjudicação, autorização de despesa e assinatura de 
contrato;

5 — Autorizar a aquisição de bens e serviços pelo fundo de maneio 
até ao montante de cento e cinquenta euros (€ 150,00).

A presente deliberação produz efeitos a 1 de março de 2012, pelo que 
nos termos do artigo 137.º do Código do Procedimento Administrativo, 
ratificam -se todos os atos praticados pelo delegado até à presente data, 
cessando nesta mesma data, as competências delegadas na Administra-
dora Hospitalar, Dra. Cristina Miguel Cunha.

Em todos os atos praticados no âmbito das competências delegadas, o 
delegado deverá, em cumprimento do disposto no artigo 38.º do Código 
de procedimento Administrativo, referir essa qualidade pela utilização 
da expressão “por delegação de competências do Conselho de Admi-
nistração” ou equivalente.

27 de setembro de 2012. — A Presidente do Conselho de Adminis-
tração, Isabel Paixão.

206420184 

 INFARMED — Autoridade Nacional do Medicamento 
e Produtos de Saúde, I. P.

Aviso n.º 13258/2012
Por despacho de 18 -07 -2012, no uso de competência delegada, de har-

monia com o disposto no artigo 8.º do Decreto Regulamentar n.º 61/94, 
de 12 de outubro, autorizo a IDEALMED III — Serviços de Saúde, 
L.da, com sede na Quinta do Seminário, Casais, 3045 -161 Coimbra, a 
adquirir diretamente aos produtores, grossistas e importadores substân-
cias estupefacientes, psicotrópicas e seus preparados, para uso exclu-
sivo dos doentes internados nas suas instalações sitas na Praceta Prof. 
Robalo Cordeiro, Circular Externa de Coimbra, 3020 -479 Coimbra, 
sendo esta autorização válida por um ano a partir da data do despacho, 
e considerando -se renovada por igual período, se o INFARMED nada 
disser até 90 dias antes do termo do prazo.

26 -07 -2012. — A Diretora da Direção de Inspeção e Licenciamentos, 
Dr.ª Maria Fernanda Ralha.

206421431 

 Aviso n.º 13259/2012

Por despacho de 19 -07 -2012, no uso de competência delegada, 
de harmonia com o disposto no artigo 8.º do Decreto Regulamentar 




