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mantida a nomeação definitiva enquanto o funcionário a não
adquira noutro lugar que exerça em regime precário;
Intervir no processo de exercício dos direitos conferidos pelo
Decreto-Lei n.o 194/96, de 16 de Outubro;
Autorizar a constituição da comissão de avaliação curricular
para progressão a assistente graduado e homologar as respectivas actas, conforme o artigo 23.o do Decreto-Lei
n.o 73/90, de 6 de Março, com a redacção dada pelo Decreto-Lei n.o 210/91, de 12 de Junho;
Autorizar a reposição em prestações prevista no artigo 38.o
do Decreto-Lei n.o 155/92, de 28 de Julho;
Designar os representantes da administração na comissão técnica de avaliação de enfermagem, bem como a homologação
da avaliação do desempenho prevista no Decreto-Lei
n.o 437/91, de 8 de Novembro;
Autorizar a celebração de protocolos visando a realização
de estágios profissionais nos serviços das respectivas sub-regiões de saúde;
Autorizar a condução de viaturas oficiais em serviço por parte
dos respectivos funcionários e agentes, sendo aquela autorização conferida caso a caso, mediante adequada fundamentação, de acordo com o regime previsto nos n.os 1 e 2 do
artigo 2.o do Decreto-Lei n.o 490/99, de 17 de Novembro;
Autorizar, nos termos da lei, a denúncia e a cessação dos
contratos de trabalho a termo resolutivo.

m)

III — Subdelegação — no âmbito de gestão orçamental, excepto o
PIDDAC:

n)

h)
i)

j)
k)

l)
m)

n)

a) Autorizar a realização de arrendamentos para instalação dos
serviços, nos termos do artigo 20.o do Decreto-Lei n.o 197/99,
de 8 de Junho, aprovar as minutas e celebrar os respectivos
contratos quando a renda anual não exceda os E 20 000;
b) Autorizar despesas com seguros não previstas no n.o 2 do
artigo 19.o do Decreto-Lei n.o 197/99, de 8 de Junho, nos
termos e sem prejuízo da observância do disposto no mesmo
preceito.
IV — O presente despacho produz efeitos desde 14 de Março de
2005, ficando por este meio ratificados todos os actos que, no âmbito
dos poderes delegados e subdelegados, tenham sido praticados pelos
referidos dirigentes.
26 de Julho de 2005. — A Presidente do Conselho de Administração, Rosa Valente de Matos. — O Vogal do Conselho de Administração, Rui Sousa Santos.
Despacho n.o 17 063/2005 (2.a série). — I — No uso da faculdade conferida pelo n.o 3 do artigo 8.o do Decreto-Lei n.o 335/93,
de 29 de Setembro, e pela Lei n.o 2/2004, de 15 de Janeiro, de harmonia
com os artigos 35.o, 36.o e 37.o do Código do Procedimento Administrativo, delego nos coordenadores das Sub-Regiões de Saúde de
Beja, Évora e Portalegre as competências seguintes e concedo as autorizações para a prática dos seguintes actos:
1 — No âmbito da gestão de recursos humanos:
a) Elaborar e executar o plano de gestão provisional do pessoal,
bem como o correspondente plano de formação, e afectar
o pessoal aos diversos serviços, em função dos objectivos e
prioridades fixados nos respectivos planos de actividade;
b) Praticar todos os actos subsequentes à abertura de concursos
para provimento, bem como nomear e determinar a conversão
da nomeação provisória em definitiva e autorizar que seja
mantida a nomeação definitiva enquanto o funcionário a não
adquira noutro lugar que exerça em regime precário;
c) Autorizar o exercício de funções a tempo parcial e a prestação
de horas extraordinárias, bem como adoptar os horários de
trabalho mais adequados ao funcionamento do serviço, observados os condicionalismos legais;
d) Empossar o pessoal, com excepção do pessoal dirigente, e
autorizar os funcionários e agentes a tomarem posse em local
diferente daquele em que foram colocados e prorrogar o respectivo prazo;
e) Autorizar o gozo e a acumulação de férias e aprovar o respectivo plano anual;
f) Autorizar o abono do vencimento de exercício perdido por
motivo de doença, bem como o exercício de funções em situação que dê lugar à reversão do vencimento de exercício, e
o respectivo processamento;
g) Autorizar a atribuição de abonos e regalias a que os funcionários ou agentes tenham direito, nos termos da lei;
h) Autorizar a inscrição e participação de funcionários em estágios, congressos, reuniões, seminários, colóquios, cursos de
formação ou outras iniciativas semelhantes que decorram em
território nacional, com excepção dos pedidos de comissão

i)

j)

l)
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gratuita de serviço apresentados por pessoal das carreiras
médica, de enfermagem ou outras em acções de formação
cujos custos sejam total ou parcialmente e directa ou indirectamente suportados por entidades autorizadas à introdução
ou promoção de medicamentos no mercado, a que se refere
o n.o 1 do artigo 9.o-A do Decreto-Lei n.o 100/94, de 19 de
Abril, aditado pelo artigo 2.o do Decreto-Lei n.o 48/99, de
16 de Fevereiro;
Praticar todos os actos relativos à aposentação dos funcionários e agentes, salvo no caso de aposentação compulsiva,
e, em geral, todos os actos respeitantes ao regime de segurança
social da função pública, incluindo os referentes a acidentes
em serviço;
Celebrar contratos com entidades nacionais ou estrangeiras,
desde que constem de programas e actividades previamente
aprovados pelo membro do Governo competente, em ordem
à realização de estudos, inquéritos e outros trabalhos de carácter técnico eventual relacionados com as atribuições dos serviços e que não possam ser assegurados pelo respectivo
pessoal;
Conceder licenças por período até 30 dias e autorizar a comparência em juízo de pessoal requisitado nos termos da lei
do processo, quando respeitante a funcionários de categoria
igual ou superior a chefe de divisão;
Autorizar a passagem de certidões de documentos que contenham matéria confidencial e quando não haja interesse
directo do requerente;
Dinamizar o processo de avaliação do desempenho dos funcionários e agentes, garantindo a aplicação uniforme daquela,
nomear o respectivo conselho de coordenação e homologar
e decidir as reclamações dos avaliados, de acordo com o disposto no artigo 39.o do Decreto Regulamentar n.o 19-A/2004,
de 14 de Maio.

2 — No âmbito da gestão orçamental e realização de despesas:
a) Despachar os assuntos de gestão corrente relativamente a
todos os serviços, nomeadamente praticar todos os actos subsequentes às autorizações de despesas e movimentar todas
as contas, quer a débito quer a crédito, incluindo cheques
e outras ordens de pagamentos, e transferências necessárias
à execução das decisões proferidas nos processos;
b) Autorizar a actualização de contratos de seguro e de arrendamento sempre que resulte de imposição legal;
c) Autorizar a prestação de serviços e a venda de produtos,
fixando os respectivos preços até ao montante de E 20 000,
bem como a alienação de bens móveis e o abate dos mesmos
nos termos do Decreto-Lei n.o 307/94, de 21 de Dezembro;
d) Autorizar deslocações em serviço em território nacional, qualquer que seja o meio de transporte, bem como o processamento dos correspondentes abonos ou despesas com a aquisição de bilhetes e títulos de transporte e de ajudas de custo,
antecipadas ou não;
e) Autorizar a aquisição de fardamento, resguardos e calçado,
findos os períodos legais de duração;
f) Qualificar como acidente em serviço os sofridos por funcionários e agentes e autorizar o processamento das respectivas
despesas até ao limite de E 5000;
g) Autorizar o processamento de despesas cujas facturas, por
motivos justificados, dêem entrada nos serviços para além
do prazo regulamentar (Decreto-Lei n.o 265/78, de 30 de
Agosto).
3 — No âmbito da gestão de instalações e equipamentos:
a) Superintender na utilização racional das instalações afectas
ao respectivo serviço, bem como na sua manutenção e
conservação;
b) Velar pela existência de condições de higiene e segurança
no trabalho;
c) Gerir de forma eficaz e eficiente a utilização, manutenção
e conservação dos equipamentos afectos ao respectivo serviço;
d) Elaborar e executar planos anuais e plurianuais de reequipamento em função das necessidades previstas e da evolução
tecnológica, bem como autorizar as requisições resultantes
da sua execução.
II — Delego ainda nos mesmos dirigentes, nas condições que se
indicam na parte I, as seguintes autorizações;
1) Assinar toda a correspondência e o expediente necessários
à recolha de elementos para instrução dos processos, com
excepção da que for endereçada aos serviços centrais de competência técnico-normativa específica, bem como aos órgãos
do Estado;
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2) Autenticar o livro de reclamações de modelo aprovado pela
Portaria n.o 355/97, de 28 de Maio.
III — O presente despacho produz efeitos desde 2 de Maio de
2005, ficando por este meio ratificados todos os actos que, no âmbito
dos poderes delegados, tenham sido praticados pelos referidos dirigentes e pelos seus antecessores.
7 de Julho de 2005. — A Presidente do Conselho de Administração,
Rosa Valente de Matos.

Inspecção-Geral da Saúde
o

a

Aviso n. 7126/2005 (2. série). — Rosa Maria Ribeiro da Silva,
auxiliar de acção médica, a exercer funções no Hospital de Santa
Luzia de Elvas, com a última residência conhecida na Rua do Emigrante, 31, 7350 Elvas, é notificada que, por despacho de 15 de Julho
de 2005, do Ministro da Saúde, proferido sobre o relatório final do
processo disciplinar n.o 159/00-D, em que é arguida e que correu
termos nesta Inspecção-Geral, lhe foi aplicada a pena disciplinar de
demissão.
22 de Julho de 2005. — O Inspector-Geral, Fernando César Augusto.

Instituto Nacional da Farmácia e do Medicamento
Aviso n.o 7127/2005 (2.a série). — O conselho de administração
do Instituto Nacional da Farmácia e do Medicamento, analisada a
proposta DIL/2635-A, de 15 de Junho de 2005, da Comissão de Avaliação de Postos Farmacêuticos Móveis, relativo ao pedido de transformação de posto de medicamentos em posto farmacêutico móvel,
dependente da Farmácia Almeida, sita na Rua de Maria da Conceição
Gonçalves Pereira, 2, na freguesia de Pernes, concelho de Santarém,
distrito de Santarém, ao abrigo do n.o 18.o da Portaria n.o 936-A/99,
de 22 de Outubro, na redacção que lhe foi dada pela Portaria
n.o 1379/2002;
Considerando que:
Para o local pretendido não existe aberto concurso para instalação
de farmácia (n.o 16.o, n.o 1, da citada portaria);
Foram ouvidas a Administração Regional de Saúde e a Câmara
Municipal interessadas;
Foi entregue toda a documentação prevista no n.o 8 do despacho
n.o 22 618/2002 (2.a série), de 22 de Outubro, alterado pelo
despacho n.o 2244/2003 (2.a série);
Conclui pela documentação que instrui o processo que reúne
as condições legais, pelo que emite parecer favorável à pretendida transformação do posto de medicamentos em posto
farmacêutico móvel, nos termos dos n.os 31, 32 e 33 do citado
despacho:
Deliberou, em sessão do conselho de administração de 12 de Julho
de 2005 (acta n.o 46/CA/2005), deferir o pedido e consequente autorização de substituição do posto de medicamentos por posto farmacêutico móvel sito em Tojosa, freguesia de São Vicente do Paul, concelho de Santarém, distrito de Santarém, nos termos do n.o 18.o da
Portaria n.o 936-A/99, de 22 de Outubro.
18 de Julho de 2005. — Pelo Conselho de Administração, o Presidente, Rui Santos Ivo.
Aviso n.o 7128/2005 (2.a série). — O conselho de administração
do Instituto Nacional da Farmácia e do Medicamento, analisada a
proposta DIL/2635-B, de 15 de Junho de 2005, da Comissão de Avaliação de Postos Farmacêuticos Móveis, relativo ao pedido de transformação de posto de medicamentos em posto farmacêutico móvel,
dependente da Farmácia Almeida, sita na Rua de Maria da Conceição
Gonçalves Pereira, 2, na freguesia de Pernes, concelho de Santarém,
distrito de Santarém, ao abrigo do n.o 18.o da Portaria n.o 936-A/99,
de 22 de Outubro, na redacção que lhe foi dada pela Portaria
n.o 1379/2002;
Considerando que:
Para o local pretendido não existe aberto concurso para instalação
de farmácia (n.o 16.o, n.o 1, da citada portaria);
Foram ouvidas a Administração Regional de Saúde e a Câmara
Municipal interessadas;
Foi entregue toda a documentação prevista no n.o 8 do despacho
n.o 22 618/2002 (2.a série), de 22 de Outubro, alterado pelo
despacho n.o 2244/2003 (2.a série);
Conclui pela documentação que instrui o processo que reúne
as condições legais, pelo que emite parecer favorável à pretendida transformação do posto de medicamentos em posto
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farmacêutico móvel, nos termos dos n.os 31, 32 e 33 do citado
despacho:
Deliberou, em sessão do conselho de administração de 12 de Julho
de 2005 (acta n.o 46/CA/2005), deferir o pedido e consequente autorização de substituição do posto de medicamentos por posto farmacêutico móvel sito em Arneiro, Comeira, freguesia de Arneiro das
Milhariças, concelho de Santarém, distrito de Santarém, nos termos
do n.o 18.o da Portaria n.o 936-A/99, de 22 de Outubro.
18 de Julho de 2005. — Pelo Conselho de Administração, o Presidente, Rui Santos Ivo.
Aviso n.o 7129/2005 (2.a série). — O conselho de administração
do Instituto Nacional da Farmácia e do Medicamento, analisada a
proposta DIL/2635-C, de 15 de Junho de 2005, da Comissão de Avaliação de Postos Farmacêuticos Móveis, relativo ao pedido de transformação de posto de medicamentos em posto farmacêutico móvel,
dependente da Farmácia Almeida, sita na Rua de Maria da Conceição
Gonçalves Pereira, 2, na freguesia de Pernes, concelho de Santarém,
distrito de Santarém, ao abrigo do n.o 18.o da Portaria n.o 936-A/99,
de 22 de Outubro, na redacção que lhe foi dada pela Portaria
n.o 1379/2002;
Considerando que:
Para o local pretendido não existe aberto concurso para instalação
de farmácia (n.o 16.o, n.o 1, da citada portaria);
Foram ouvidas a Administração Regional de Saúde e a Câmara
Municipal interessadas;
Foi entregue toda a documentação prevista no n.o 8 do despacho
n.o 22 618/2002 (2.a série), de 22 de Outubro, alterado pelo
despacho n.o 2244/2003 (2.a série);
Conclui pela documentação que instrui o processo que reúne
as condições legais, pelo que emite parecer favorável à pretendida transformação do posto de medicamentos em posto
farmacêutico móvel, nos termos dos n.os 31, 32 e 33 do citado
despacho:
Deliberou, em sessão do conselho de administração de 12 de Julho
de 2005 (acta n.o 46/CA/2005), deferir o pedido e consequente autorização de substituição do posto de medicamentos por posto farmacêutico móvel sito em Comenda, freguesia de Casével, concelho de
Santarém, distrito de Santarém, nos termos do n.o 18.o da Portaria
n.o 936-A/99, de 22 de Outubro.
18 de Julho de 2005. — Pelo Conselho de Administração, o Presidente, Rui Santos Ivo.
Aviso n.o 7130/2005 (2.a série). — O conselho de administração
do Instituto Nacional da Farmácia e do Medicamento, analisada a
proposta DIL/2635-D, de 15 de Junho de 2005, da Comissão de Avaliação de Postos Farmacêuticos Móveis, relativo ao pedido de transformação de posto de medicamentos em posto farmacêutico móvel,
dependente da Farmácia Manuela, sita na Rua de Álvaro Teles, 142,
na freguesia de Alburitel, concelho de Ourém, distrito de Santarém,
ao abrigo do n.o 18.o da Portaria n.o 936-A/99, de 22 de Outubro,
na redacção que lhe foi dada pela Portaria n.o 1379/2002;
Considerando que:
Para o local pretendido não existe aberto concurso para instalação
de farmácia (n.o 16.o, n.o 1, da citada portaria);
Foram ouvidas a Administração Regional de Saúde e a Câmara
Municipal interessadas;
Foi entregue toda a documentação prevista no n.o 8 do despacho
n.o 22 618/2002 (2.a série), de 22 de Outubro, alterado pelo
despacho n.o 2244/2003 (2.a série);
Conclui pela documentação que instrui o processo que reúne
as condições legais, pelo que emite parecer favorável à pretendida transformação do posto de medicamentos em posto
farmacêutico móvel, nos termos dos n.os 31, 32 e 33 do citado
despacho:
Deliberou, em sessão do conselho de administração de 12 de Julho
de 2005 (acta n.o 46/CA/2005), deferir o pedido e consequente autorização de substituição do posto de medicamentos por posto farmacêutico móvel sito na Estrada da Sabacheira, 2-C, localidade de Serra
de Cima, freguesia de Sabacheira, concelho de Tomar, distrito de
Santarém, nos termos do n.o 18.o da Portaria n.o 936-A/99, de 22 de
Outubro.
18 de Julho de 2005. — Pelo Conselho de Administração, o Presidente, Rui Santos Ivo.
Aviso n.o 7131/2005 (2.a série). — O conselho de administração
do Instituto Nacional da Farmácia e do Medicamento, analisada a
proposta DIL/2635-E, de 15 de Junho de 2005, da Comissão de Ava-

