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 Aviso (extrato) n.º 1914/2013
Em cumprimento do disposto na alínea b) do n.º 1 do artigo 37.º da 

Lei n.º 12 -A/2008, de 27 de fevereiro, torna -se público que, na sequên-
cia de procedimento concursal aberto por aviso publicado no Diário 
da República, 2.ª série, n.º 100, de 24 de maio de 2011, foi celebrado 
contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado, 
com efeitos a partir de 17 de setembro de 2012, com a trabalhadora 
Ana Cristina Martins Amaro de Almeida Luís, para exercício de fun-
ções correspondentes à categoria de enfermeiro, da carreira especial de 
enfermagem, do mapa de pessoal da Administração Regional de Saúde 
de Lisboa e Vale do Tejo, I. P./ACES Lisboa Norte, com a remuneração 
definida nos termos do artigo 7.º, do Decreto -Lei n.º 122/2010, de 11 
de novembro, correspondente a 1252,71€, e que se situa posição remu-
neratória entre 15 e 19.

Para efeitos do disposto no n.º 3 do artigo 12.º da LVCR ex vi n.os 2 
e 3 do artigo 73.º do RCTFP, o júri para o período experimental terá a 
seguinte composição:

Presidente: Angelina da Purificação Matos Guerra, Enfermeira 
Chefe;

Vogais efetivos: Ana Cristina Martins Mendes dos Santos, Enfermeira 
Chefe, que substituirá o presidente nas suas faltas ou impedimentos, e 
Aida Maria Costa Nunes Lopes Ferreira, Enfermeira Especialista;

Vogais suplentes: Maria Teresa Videira Antunes, Enfermeira Chefe e 
Ana Maria Frias Silva Coutinho Veiga, Enfermeira Especialista.

O período experimental inicia -se com a celebração do contrato e 
tem a duração de 90 dias, correspondente à duração determinada pelo 
disposto no n.º 1 do artigo 19.º do Decreto -Lei n.º 248/2009, de 22 de 
setembro.

24 de janeiro de 2013. — O Vogal do Conselho Diretivo da Admi-
nistração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo, I. P., Dr. Pedro 
Emanuel Ventura Alexandre.

206730269 

 Aviso (extrato) n.º 1915/2013
Em cumprimento do disposto na alínea b) do n.º 1, do artigo 37.º da 

Lei n.º 12 -A/2008, de 27 de fevereiro, torna -se público que, na sequência 
de procedimento concursal aberto por aviso publicado no Diário da Re-
pública, 2.ª série, n.º 100, de 24 de maio de 2011, foi celebrado contrato 
de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado, com efeitos a 
partir de 01 de outubro de 2012, com o trabalhador António Manuel Cor-
ceiro de Barros, para exercício de funções correspondentes à categoria de 
enfermeiro, da carreira especial de enfermagem, do mapa de pessoal da 
Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo, I.P/ACES 
Lisboa Norte, com a remuneração definida nos termos do artigo 7.º, 
do Decreto -Lei n.º 122/2010, de 11 de novembro, correspondente a 
1.610,62€, e que se situa posição remuneratória entre 19 e 23.

Para efeitos do disposto no n.º 3 do artigo 12.º da LVCR ex -vi n.º 2 
e 3 do artigo 73.º do RCTFP, o júri para o período experimental terá a 
seguinte composição:

Presidente: Maria Teresa Videira Antunes, Enfermeira Chefe
Vogais efetivos: Ana Cristina Martins Mendes dos Santos, Enfermeira 

Chefe, que substituirá o presidente nas suas faltas ou impedimentos, e 
Angelina Purificação Matos Guerra, Enfermeira Chefe;

Vogais suplentes: Aida Maria Costa Nunes Lopes Ferreira, Enfer-
meira Especialista; e Ana Maria Frias Coutinho Veiga, Enfermeira 
Especialista.

O período experimental inicia -se com a celebração do contrato e 
tem a duração de 90 dias, correspondente à duração determinada pelo 
disposto no n.º 1, do artigo 19.º, do Decreto -Lei n.º 248/2009, de 22 
de setembro.

24 de janeiro de 2013. — O Vogal do Conselho Diretivo da Admi-
nistração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo, I. P., Dr. Pedro 
Emanuel Ventura Alexandre.

206730593 

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

Aviso n.º 1916/2013
Por despacho de 09 -01 -2013, 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 manutenção da autorização para comercia-
lizar por grosso, importar, exportar e trânsito de medicamentos contendo 

substâncias estupefacientes, psicotrópicas e seus preparados concedida 
à sociedade Nycomed Portugal, Produtos Farmacêuticos, L.da, a partir 
das instalações sitas no Edifício Logista, Expansão da Área Industrial 
do Passil, Lote 1 -A, Palhavã, 2894 -002 Alcochete, por alteração da sua 
sede social para a Avenida da Torre de Belém, 19, 1.º Esq., 1400 -342 
Lisboa e alteração da denominação para Takeda — Farmacêuticos Por-
tugal, L.da, sendo esta autorização válida por um ano a partir da data 
desta publicação, e considerando -se renovada por igual período, se 
o INFARMED, I. P. nada disser até 90 dias antes do termo do prazo.

11 -01 -2013. — A Vogal do Conselho Diretivo, Dr.ª Paula Almeida.
206730933 

 Aviso n.º 1917/2013
Por despacho de 21 -12 -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 o Hospital Terra Quente, S. A., com sede no 
Largo do Município, 5370 -422 Mirandela, a adquirir diretamente aos 
produtores, grossistas e importadores substâncias estupefacientes, psi-
cotrópicas e seus preparados, para uso exclusivo dos doentes internados 
nas suas instalações sitas na Rua 25 de Maio, 5370 -535 Mirandela, 
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.

11 -01 -2013. — A Vogal do Conselho Diretivo, Dr.ª Paula Almeida.
206730852 

 Aviso n.º 1918/2013
Por despacho de 03 -12 -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 sociedade Largus Pharma, L.da, com sede 
social na Rua Rodrigo da Fonseca, n.º 62, 2.º Esq., 1250 -193 Lisboa, a 
comercializar por grosso, e exportar substâncias estupefacientes, psi-
cotrópicas e seus preparados, a partir das suas instalações sitas na Rua 
dos Tractores, n.º 647, Armazém 1, Nave A do Polo Logístico VIP do 
Montijo — Alto do Estanqueiro, 2870 -607 Montijo, sendo esta au-
torização válida por um ano a partir da data do referido despacho, e 
considerando -se renovada por igual período, se o INFARMED nada 
disser até 90 dias antes do termo do prazo.

11 de janeiro de 2013. — A Vogal do Conselho Diretivo, Dr.ª Paula 
Almeida.

206730763 

 Aviso n.º 1919/2013
Por despacho de 10 -01 -2013, no uso de competência delegada, 

de harmonia com o disposto no artigo 8.º do Decreto Regulamentar 
n.º 61/94, de 12 de outubro, foi revogada a autorização patente no Aviso 
n.º 24945/2011, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 250, de 
30 -12 -2011, para comercializar por grosso, importar e exportar subs-
tâncias estupefacientes, psicotrópicas e seus preparados, concedida à 
sociedade Larga Vista — Produtos Farmacêuticos, L.da nas instalações 
sitas no Edifício Logista, Expansão da Área Industrial do Passil, Lote 
1 — A, Palhavã, 2894 -002 Alcochete.

11 -01 -2013. — A Vogal do Conselho Diretivo, Dr.ª Paula Almeida.
206731143 

 Inspeção-Geral das Atividades em Saúde

Louvor n.º 174/2013
Ao cessar funções de Inspetor -Geral, louvo Luis Antunes Capelo, 

pelos serviços prestados como motorista, pela cortesia, permanente 
disponibilidade, elevado sentido do dever e competência profissional.

31 de janeiro de 2013. — O Inspetor -Geral, Fernando César Augusto.
206725182 

 Instituto Nacional de Emergência Médica, I. P.

Despacho n.º 2231/2013

Ao abrigo do disposto nos artigos 35.º A 37.º do Código do Procedi-
mento Administrativo, do n.º 3 do artigo 5.º do Decreto-Lei n.º 34/2012, 
de 14 de fevereiro, da Portaria n.º 158/2012, de 22 de maio, do artigo 17.º 
do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de junho, alínea f) do artigos 14.º, 109.º 



5772  Diário da República, 2.ª série — N.º 27 — 7 de fevereiro de 2013 

e 110, do Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de janeiro que aprovou o Có-
digo dos Contratos Públicos e da delegação de competências que me foi 
conferida pelo Conselho Diretivo Do INEM, I. P., inserta na delibera-
ção n.º 33/2012, de 28 de dezembro de 2012, subdelego competências 
para aplicação no âmbito restrito das respetivas delegações regionais, 
unidades orgânicas designadas por departamentos e gabinetes, nos se-
guintes termos:

a) Autorizar a deslocação em serviço de trabalhadores dentro do 
território nacional, decorrentes das funções e competências próprias dos 
seus profissionais, incluindo o uso de automóvel próprio, nos termos 
do Decreto-Lei n.º 106/98, de 24 de abril, e posteriores alterações e das 
Deliberações de 1 de novembro de 2010 e n.º 5/2011, de 17 de fevereiro; 
bem como o processamento das respetivas despesas de transporte e 
ajudas de custo;

b) Autorização do processamento das despesas de transporte e ajudas 
de custo nas deslocações ao estrangeiro.

1 — Nos Diretores das Delegações Regionais do Centro e Sul
Instaurar processos de inquérito e nomear o respetivo instrutor rela-

tivamente a sinistros com veículos afetos a cada uma das delegações, 
nos termos disposições do artigo 14.º do Decreto-Lei n.º 170/2008 de 
26 de agosto conjugada com o artigo 17.º do Regulamento de Utilização 
de Viaturas (RUV) do INEM, IP.

2 — No Diretor do Departamento de Emergência Médica
Instaurar processos de inquérito e nomear o respetivo instrutor rela-

tivamente a sinistros com veículos afetos a cada uma das delegações, 
nos termos disposições do artigo 14.º do Decreto-Lei n.º 170/2008 de 
26 de agosto conjugada com o artigo 17.º do Regulamento de Utilização 
de Viaturas (RUV) do INEM, IP.

3 — No Diretor do Departamento de Formação em Emergência Mé-
dica

Assinar os contratos de formação com formadores internos e for-
mandos.

4 — Estas competências são conferidas, respetivamente, aos licencia-
dos: Regina Filomena Mesquita Pimentel; Teresa Maria Cardoso Pinto; 
Luis Alberto Rodrigues Alves Meira; Paulo Renato Marques Pinto; Pedro 
Henrique Pires Lavinha; Pedro Miguel da Silva Coelho dos Santos.

5 — Ficam autorizados os referidos Diretores Regionais e Diretores 
de Departamento a subdelegarem nas coordenações as competências 
subdelegadas.

6 — O presente despacho produz efeitos desde 01 de março de 2012, 
ficando por este meio ratificados todos os atos que, no âmbito dos poderes 
ora subdelegados, tenham sido praticados.

15 janeiro de 2013. — O Presidente do Conselho Diretivo, Miguel 
Soares de Oliveira.

206727597 

 Despacho n.º 2232/2013
Ao abrigo do disposto nos artigos 35.º A 37.º do Código do Pro-

cedimento Administrativo, do n.º 3 do artigo 5.º do Decreto -Lei 
n.º 34/2012, de 14 de fevereiro, da Portaria n.º 158/2012, de 22 de 
maio, do artigo 17.º do Decreto -Lei n.º 197/99, de 8 de junho, alínea f) 
do artigos 14.º, 109.º e 110, do Decreto -Lei n.º 18/2008, de 29 de 
janeiro que aprovou o Código dos Contratos Públicos e da delegação 
de competências que me foi conferida pelo Conselho Diretivo Do 
INEM, I. P., inserta no Deliberação n.º 33/2012, de 28 de dezembro 
de 2012 subdelego competências para aplicação no âmbito restrito 
das respetivas unidades orgânicas designadas por departamentos e 
gabinetes, nos seguintes termos:

a) Autorizar a deslocação em serviço de trabalhadores dentro do 
território nacional, decorrentes das funções e competências próprias dos 
seus profissionais, incluindo o uso de automóvel próprio, nos termos 
do Decreto -Lei n.º 106/98, de 24 de abril, e posteriores alterações e das 
Deliberações de 1 de novembro de 2010 e n.º 5/2011, de 17 de fevereiro; 
bem como o processamento das respetivas despesas de transporte e 
ajudas de custo;

b) Autorização do processamento das despesas de transporte e ajudas 
de custo nas deslocações ao estrangeiro.

1 — Na Diretora do Departamento de Gestão de Recursos Humanos
Solicitar a verificação da situação de doença, de acordo com a le-

gislação aplicável;
Assinar contratos ou outros instrumentos de vinculação do Insti-

tuto em matéria de mobilidade previamente autorizadas pela entidade 
competente;

Assinar todos os atos com publicação obrigatória no Diário da Re-
pública, desde que previamente aprovados pelo Conselho Diretivo, 
quando for o caso.

2 — Na Diretora do Departamento de Gestão Financeira
Autorizar as ordens de pagamento das despesas já autorizadas 

pela entidade competente nos termos do artigo 29.º do Decreto -Lei 
n.º 155/92, de 8 de julho com a redação que lhe foi dada pelo Decreto-
-Lei n.º 29 -A/2011, de 1 de março.

3 — No Coordenador do Gabinete de Logística e Operações
Autorizar a realização de despesas com reparações e manutenções da 

frota INEM no valor até ao de 5.000,00 €.

4 — No Coordenador do Gabinete de Gestão de Compras e Contra-
tação Pública

Autorizar despesas com aquisição de bens e serviços, nos termos do 
n.º 1 do artigo 17.º do Decreto -Lei n.º 197/99, de 8 de junho e alínea f) 
do artigo 14.º do Decreto -Lei n.º 18/2008, de 29 de janeiro, com obser-
vância das formalidades legais, até ao montante de 5.000€;

Autorizar, nos casos e até ao limite previsto na alínea anterior, a 
escolha prévia do tipo de procedimento e as respetivas propostas de 
constituição do júri e ou comissão, proceder à adjudicação e aprovar as 
minutas de contratos, cujo valor não exceda o limite de 5 000€, exceto 
nos casos de contratação de prestações de serviços em regime de tarefa 
e de avença;

Autorizar a publicação de anúncios relativos a procedimentos de 
contratação pública.

5 — Na Coordenadora do Gabinete Jurídico
Intentar ações, contestar, recorrer e apresentar quaisquer outras peças 

processuais em que o INEM seja parte, junto de tribunais administra-
tivos e fiscais;

Responder aos pedidos de informação dos tribunais e autoridades 
judiciárias, em articulação com as entidades administrativas diretamente 
competentes;

Receber e assinar citações e notificações judiciais em nome do INEM;
Apresentar defesa e impugnar decisões em processos contraordena-

cionais em que o INEM seja arguido;
Emitir respostas, facultar documentos e assinar declarações solicitadas 

ao INEM, no âmbito de pedidos de acesso a dados pessoais.

6 — Estas competências são conferidas, respetivamente, aos licen-
ciados: Maria Teresa Madureira dos Santos; Esmeralda da Luz Rocha 
Silvestre; João Paulo Ferreira Branco Canhão; Carlos Manuel Sebadelhe 
Sadio; Ana Maria Ludovina de Brito Fernandes Gomes; Maria Teresa 
Luna Caldeira Schiappa de Campos.

7 — Ficam autorizados os referidos Diretores e Coordenadores a 
subdelegarem nas coordenações as competências subdelegadas.

8 — O presente despacho produz efeitos desde 01 de março de 2012, 
ficando por este meio ratificados todos os atos que, no âmbito dos poderes 
ora subdelegados, tenham sido praticados.

15 de janeiro de 2013. — O Vogal do Conselho Diretivo, Júlio Pedro.
206727661 

 MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CIÊNCIA

Direção-Geral da Administração Escolar
Despacho n.º 2233/2013

Considerando que o Decreto -Lei n.º 266 -F/2012, de 31 de dezembro, 
veio aprovar a orgânica da Direção -Geral dos Estabelecimentos Esco-
lares (DGEstE) e alterar o Decreto Regulamentar n.º 25/2012, de 17 
de fevereiro, prevendo uma redução do número de unidades orgânicas 
nucleares da Direção -Geral da Administração Escolar (DGAE).

Considerando, ainda, que a Portaria n.º 30/2013, de 29 de janeiro, 
veio estabelecer a nova estrutura nuclear da DGAE.

Nos termos do artigo 25.º, n.º 1, alínea c), conjugado com o artigo 27.º, 
n.º 4, da Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro, na atual redação, e em virtude 
da extinção da Divisão de Planeamento e Gestão, cessa a comissão de 
serviço, com efeitos 30 de janeiro de 2013, a licenciada Anabela Marçal 
Fernandes Barreira, técnica superior da Secretaria -Geral do Ministério 
da Defesa Nacional, nomeada pelo Despacho n.º 10018/2012, publicado 
no Diário da República n.º 143, 2.ª série, de 25 de julho.

29 de janeiro de 2013. — O Diretor -Geral da Administração Escolar, 
Mário Agostinho Alves Pereira.

206726851 

 Despacho n.º 2234/2013
Considerando que o Decreto-Lei n.º 266-F/2012, de 31 de dezembro, 

veio aprovar a orgânica da Direção-Geral dos Estabelecimentos Esco-
lares (DGEstE) e alterar o Decreto Regulamentar n.º 25/2012, de 17 




