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que a presente revogação seja publicada no Diário da República,
2.a série.
28 de Julho de 2005. — O Conselho de Administração: Vasco Maria,
presidente — Hélder Mota Filipe, vice-presidente — Luísa Carvalho,
vice-presidente — Emília Alves da Silva, vogal — Fernando Bello,
vogal.
Deliberação n.o 1139/2005. — A firma LABESFAL — Laboratórios Almiro, S. A., titular da autorização de introdução no mercado
(AIM) dos seguintes medicamentos:
Dolacen, supositório a 25 mg, concedida em 26 de Maio de 1999,
consubstanciada na autorização com o registo n.o 2940294;
Dolacen, supositório a 100 mg, concedida em 26 de Maio de
1999, consubstanciada na autorização com o registo
n.o 2940393;
Dolacen, solução injectável a 75 mg/2 ml, concedida em 26 de
Maio de 1999, consubstanciada na autorização com os registos
n.os 2940492 e 4562294;
Dolacen, comprimido gastrorresistente a 50 mg, concedida em 26
de Maio de 1999, consubstanciada na autorização com os registos n.os 2940096, 2940195, 4562096 e 4562195;
requereu ao INFARMED a revogação dos mesmos, conforme ofícios
de 15 de Julho de 2005.
Ao abrigo da alínea b) do n.o 2 do artigo 140.o do Código do
Procedimento Administrativo, o conselho de administração do
INFARMED delibera revogar as AIM dos medicamentos supramencionados e anular os respectivos registos no INFARMED.
Mais delibera o conselho de administração do INFARMED, nos
termos do artigo 16.o do Decreto-Lei n.o 72/91, de 8 de Fevereiro,
que a presente revogação seja publicada no Diário da República,
2.a série.
28 de Julho de 2005. — O Conselho de Administração: Vasco Maria,
presidente — Hélder Mota Filipe, vice-presidente — Luísa Carvalho,
vice-presidente — Emília Alves da Silva, vogal — Fernando Bello,
vogal.
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referido concurso pelo trabalho desenvolvido e a desenvolver no ano
lectivo de 2003-2004, pagamento esse a assegurar em três momentos
distintos, correspondendo o 1.o ao montante de E 2700, a efectuar
até 31 de Dezembro de 2003, e os dois restantes de igual montante — E 2000 — a ser efectuados, respectivamente, até 30 de Março
e 31 de Julho de 2004.
Posteriormente, em Novembro de 2004, foi aprovado o regulamento
do novo concurso de valorização estética das escolas 2004-2006, nos
termos do despacho, do Secretário de Estado da Educação,
n.o 24 287/2004 (2.a série), de 10 de Novembro, publicado no Diário
da República, 2.a série, de 24 de Novembro de 2004, que se prolonga
por dois anos lectivos (2004-2005 e 2005-2006). O referido despacho
procedeu, ainda, à constituição do júri nacional e à nomeação da
pintora Manuela Pinheiro para presidir ao mesmo.
Considerando o disposto nas alíneas b) do n.o 3 do artigo 81.o
e d) do n.o 1 do artigo 86.o, ambos do Decreto-Lei n.o 197/99, de
8 de Junho, determino que:
1 — Seja assegurado até 31 de Julho de 2005 o pagamento à pintora
Manuela Pinheiro da quantia global de E 8700, correspondente ao
trabalho desenvolvido no ano lectivo de 2003-2004 e ainda não reembolsado (E 2000) e ao desenvolvido e a desenvolver no ano lectivo
de 2004-2005 (E 6700), na qualidade de presidente do júri nacional
do concurso de valorização estética das escolas.
2 — O presente encargo tem cabimento orçamental no orçamento
de 2005 deste Gabinete, capítulo 01, divisão 03, subdivisão 01, rubrica
de classificação económica 02.02.14.
1 de Agosto de 2005. — O Secretário de Estado Adjunto e da Educação, Jorge Miguel de Melo Viana Pedreira.

Secretaria-Geral
Despacho (extracto) n.o 18 191/2005 (2.a série). — Por despacho de 29 de Junho de 2005 do secretário-geral:

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

Cristina Maria Rombão Cardoso Garcia Saragoça, assistente administrativa do quadro único dos serviços centrais, regionais e tutelados do Ministério da Educação — nomeada definitivamente, na
sequência de reclassificação profissional, técnica superior de
2.a classe da carreira técnica superior do mesmo quadro, com efeitos
à data do despacho. (Isento de fiscalização prévia do Tribunal de
Contas.)

Gabinete da Ministra

25 de Julho de 2005. — A Chefe de Divisão de Administração de
Pessoal e Expediente, Maria Fernanda Manteigas.

Despacho n.o 18 188/2005 (2.a série). — Havendo necessidade
de assegurar o normal funcionamento do Ministério da Educação
nas minhas ausências e impedimentos, designo para me substituir
no período compreendido entre os dias 8 e 15 de Agosto de 2005
o Doutor Valter Victorino Lemos, Secretário de Estado da Educação.
2 de Agosto de 2005. — A Ministra da Educação, Maria de Lurdes
Reis Rodrigues.
Despacho n.o 18 189/2005 (2.a série). — 1 — Considerando o
disposto no n.o 2 do artigo 22.o do Decreto-Lei n.o 208/2002, de 17
de Outubro, e ao abrigo das disposições conjugadas dos artigos 4.o
e 5.o do Decreto Regulamentar n.o 10/2004, de 28 de Abril, nomeio,
no âmbito da Direcção Regional de Educação do Centro, coordenador
educativo da área de Coimbra o licenciado Manuel Ernesto Rodrigues
Paiva, professor do quadro de nomeação definitiva da Escola Secundária Martinho Árias de Soure.
2 — O presente despacho produz efeitos a contar da data da sua
assinatura.
4 de Agosto de 2005. — A Ministra da Educação, Maria de Lurdes
Reis Rodrigues.

Gabinete do Secretário de Estado Adjunto
e da Educação
Despacho n.o 18 190/2005 (2.a série). — Em 30 de Agosto de
2002 foi aprovado o regulamento do concurso da valorização estética
das escolas 2002-2004 e nomeada, para presidir ao respectivo júri
nacional, por motivos de aptidão artística e tendo em vista a apreciação
e classificação dos projectos candidatos, a pintora Manuela Pinheiro,
nos termos do despacho n.o 20 406/2002 (2.a série), publicado no Diário
da República, 2.a série, de 18 de Setembro de 2002.
Através do despacho n.o 24 381/2003 (2.a série), de 28 de Novembro,
publicado no Diário da República, 2.a série, de 18 de Dezembro de
2003, determinou-se o pagamento à presidente do júri nacional do

Despacho (extracto) n.o 18 192/2005 (2.a série). — Por despacho de 12 de Julho de 2005 do secretário-geral:
Maria Isabel Timóteo Lavinas, assistente administrativa especialista
do quadro único de pessoal dos serviços centrais, regionais e tutelados do Ministério da Educação — nomeada, em regime de substituição, chefe de secção do mesmo quadro, com efeitos a 1 de
Julho de 2005. (Isento de fiscalização do Tribunal de Contas.)
26 de Julho de 2005. — A Chefe de Divisão de Administração de
Pessoal e Expediente, Maria Fernanda Manteigas.
Despacho (extracto) n.o 18 193/2005 (2.a série). — Por despacho de 29 de Junho de 2005 do secretário-geral:
Luís Filipe Soares Pereira — nomeado definitivamente especialista
de informática do grau 1, nível 2, do quadro único do pessoal
dos serviços centrais, regionais e tutelados do Ministério da Educação, com efeitos a 1 de Abril de 2005, na sequência de reclassificação profissional. (Isento de fiscalização prévia do Tribunal
de Contas.)
27 de Julho de 2005. — A Chefe de Divisão de Administração de
Pessoal e Expediente, Maria Fernanda Manteigas.

MINISTÉRIO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA
E ENSINO SUPERIOR
Fundação para a Ciência e a Tecnologia, I. P.
Despacho n.o 18 194/2005 (2.a série). — O Decreto-Lei
n.o 188/99, de 28 de Julho, diploma que aprova a lei orgânica da
Fundação para a Ciência e a Tecnologia, I. P., prevê no seu mapa
anexo um lugar de chefe de divisão de Apoio Informático, cujas com-

