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 Hospital de Reynaldo dos Santos

Declaração de rectificação n.º 1840/2009
Por ter saído com inexactidão o anúncio publicado no Diário da 

República, 2.ª série 138 do dia 20/07/2009, referente ao processo de 
recrutamento e selecção de 20 postos de trabalho para a carreira de 
assistente técnico, rectifica -se:

Onde se lê no ponto 1, 3:
«20 postos de trabalho»

deve ler -se:
«10 postos de trabalho».

24 de Julho de 2009. — Pelo Conselho de Administração, o Vogal 
Executivo, Lourenço Braga.

202118103 
 Declaração de rectificação n.º 1841/2009

Por ter saído com inexactidão o anúncio publicado no Diário da Re-
pública, 2.ª série, n.º 140, de 22 de Julho de 2009, referente ao processo 
de recrutamento e selecção de 46 postos de trabalho para a carreira de 
assistente operacional, rectifica-se que onde se lê, no n.º 1.3, «46 postos 
de trabalho» deve ler-se «16 postos de trabalho».

24 de Julho de 2009. — Pelo Conselho de Administração, o Vogal 
Executivo, Lourenço Braga.

202118209 

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

Aviso n.º 13684/2009
Por despacho de 16 -07 -2009, 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 10579/2006 publicada no Diário da República, 2.ª série, n.º 187, de 27 
de Setembro, para comercializar por grosso, importar, exportar e trânsito 
de medicamentos contendo substâncias estupefacientes, psicotrópicas e 
seus preparados, concedida à Sociedade Overpharma — Produtos Médi-
cos e Farmacêuticos, L.da para as instalações sitas no Parque Industrial 
de Mortágua Manuel Lourenço Ferreira, Lote 2, 3450 -232 Mortágua.

20 de Julho de 2009. — O Vice -Presidente do Conselho Directivo, 
Hélder Mota Filipe.

202117731 

 Aviso n.º 13685/2009
Por despacho de 16 -07 -2009, 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, autorizo a Sociedade MEDLOG — Logís-
tica Farmacêutica, S. A., com sede social na Rua Pedro José Ferreira, 
n.º 200 -210, São Cosme, 4420 -612 Gondomar, a comercializar por grosso 
substâncias estupefacientes, psicotrópicas e seus preparados, a partir das 
suas instalações sitas na Zona Industrial de Macedo dos Cavaleiros, Lote 
41, 5340 -021 Amendoeira, sendo esta autorização válida por um ano a 
partir da data desta publicação, e considerando -se renovada por igual pe-
ríodo, se o INFARMED nada disser até 90 dias antes do termo do prazo.

20 de Julho de 2009. — O Vice -Presidente do Conselho Directivo, 
Hélder Mota Filipe.

202117675 

 Aviso n.º 13686/2009
Por despacho de 16 -07 -2009, 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 OVERPHARMA — Produtos 
Médicos e Farmacêuticos, L.da, com sede social no Parque Industrial 
Manuel Lourenço Ferreira, Lote 10, 3450 -232 Mortágua, a comercializar 
por grosso, importar, exportar e trânsito de substâncias estupefacientes, 
psicotrópicas e seus preparados, a partir das instalações da FHC — Far-
macêutica, L.da, sitas no Parque Industrial de Mortágua Manuel Lourenço 
Ferreira, Lote 2, 3450 -232 Mortágua, sendo esta autorização válida por um 
ano a partir da data desta publicação, e considerando -se renovada por igual 
período, se o INFARMED nada disser até 90 dias antes do termo do prazo.

20 de Julho de 2009. — O Vice -Presidente do Conselho Directivo, 
Hélder Mota Filipe.

202117626 

 Deliberação n.º 2272/2009
Nos termos do artigo 3.º do Decreto -Lei n.º 269/2007, de 26 de Julho, 

o INFARMED — Autoridade Nacional do Medicamento e Produtos 
de Saúde, I. P., tem por missão regular e supervisionar os sectores dos 
medicamentos, dispositivos médicos e produtos cosméticos e de higiene 
corporal, segundo os mais elevados padrões de protecção da saúde 
pública, e garantir o acesso dos profissionais de saúde e dos cidadãos a 
medicamentos, dispositivos médicos e produtos cosméticos e de higiene 
corporal, de qualidade, eficazes e seguros.

No âmbito daquelas atribuições cabe ao INFARMED, I. P., promover 
o acesso dos profissionais de saúde e dos consumidores às informações 
necessárias à utilização racional dos medicamentos de uso humano, 
dispositivos médicos e produtos cosméticos e de higiene corporal.

A Comissão da Farmacopeia Portuguesa é um órgão consultivo do IN-
FARMED, IP, I. P., à qual, em conformidade com o previsto na alínea c) do 
n.º 2 do artigo 7.º do Decreto -Lei n.º 269/2007, de 26 de Julho, compete, 
genericamente, elaborar, rever, actualizar e interpretar a Farmacopeia 
Portuguesa, bem como emitir pareceres, sempre que solicitada, sobre 
assuntos com estes conexos.

Por seu turno, a Farmacopeia Portuguesa, é o documento oficial que 
define e estabelece as normas e requisitos técnicos a que devem obedecer 
as matérias -primas, substâncias de uso farmacêutico, métodos analíticos 
e fármacos usados em Portugal.

A publicação em apreço constitui, assim, uma obrigação, quer no 
domínio do regime jurídico do exercício da actividade farmacêutica 
quer ainda do regime jurídico do medicamento.

Assim, nos termos do artigo 202.º, n.º 1, alínea j), do Decreto -Lei 
n.º 176/2006, de 30 de Agosto, o Conselho Directivo do INFARMED, I. P., 
delibera aprovar a Farmacopeia Portuguesa IX, bem como as respectivas 
Adendas, cuja aplicação é de carácter obrigatório, sem prejuízo do disposto 
no artigo 37.º do Decreto -Lei n.º 307/2007, de 31 de Agosto.

A presente deliberação entra em vigor no dia seguinte ao da sua 
publicação no site do INFARMED, I. P.

15 de Julho de 2009. — O Conselho Directivo: Vasco Maria, presi-
dente — Hélder Mota Filipe, vice -presidente — Luísa Carvalho, vice-
-presidente — António Neves, vogal — Fernando Bello, vogal.

202120322 

 Despacho n.º 17831/2009
Nos termos e ao abrigo das disposições conjugadas dos artigos 35.º a 

37.º do Código do Procedimento Administrativo (CPA), da delegação de 
poderes constante da deliberação de 22 de Outubro de 2008, do conselho 
directivo do INFARMED — Autoridade Nacional do Medicamento e 
Produtos de Saúde (INFARMED, I. P.), publicada sob o n.º 2978/2008, 
no Diário da República, 2.ª série, n.º 216, de 6 de Novembro de 2008, e 
dos estatutos do INFARMED, I. P., aprovados pela Portaria n.º 810/2007, 
de 27 de Julho:

1 — Subdelego, com a faculdade de subdelegar, no Director da Di-
recção de Avaliação de Medicamentos, e, nos casos de ausência, falta ou 
impedimento deste, em quem o substitui, relativamente às atribuições 
dessa direcção, os poderes para:

a) Autorizar a transferência da autorização de introdução no mercado 
de medicamento para novo titular;

b) Autorizar a utilização especial de medicamentos constantes do 
Formulário Hospitalar Nacional de Medicamentos, ou das respecti-
vas listagens anexas, não possuidores de autorização de introdução no 
mercado, de acordo com o artigo 92.º do Decreto -Lei n.º 176/2006, de 
30 de Agosto, e nos termos previstos no regulamento sobre autorizações 
de utilização especial e excepcional de medicamentos aprovado pela 
n.º Deliberação n.º 105/CA/2007, de 1 de Março de 2007, do conselho 
directivo do INFARMED, I. P.;

c) Autorizar as renovações das autorizações de introdução no mercado 
de medicamentos de uso humano, nos termos do regime aprovado pelo 
Decreto -Lei n.º 176/2006, de 30 de Agosto;

d) Autorizar as alterações de tipo I, bem como as de tipo II, dos termos 
das autorizações de introdução no mercado dos medicamentos de uso 
humano, incluindo as alterações de rotulagem e do folheto informativo, 
de acordo com o respectivo regime jurídico;

2 — Subdelego, com a faculdade de subdelegar, no Director da Di-
recção de Gestão do Risco de Medicamentos, e, nos casos de ausência, 
falta ou impedimento deste, em quem o substitui, relativamente às 
atribuições dessa direcção, os poderes para autorizar as alterações dos 
termos das autorizações de introdução no mercado dos medicamentos 
de uso humano, de acordo com o respectivo regime jurídico.

3 — Subdelego, com a faculdade de subdelegar, nos directores da 
Direcção de Avaliação de Medicamentos, Direcção de Gestão do Risco 
de Medicamentos e Direcção de Produtos de Saúde e do Organismo 
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Notificado e, nos casos de ausência, falta ou impedimento destes, em 
quem os substitui:

3.1 — Relativamente ao pessoal afecto às respectivas direcções ou 
Organismo Notificado, os poderes para:

a) Afectar o pessoal na área da respectiva unidade orgânica;
b) Autorizar os funcionários e agentes a comparecer em juízo, quando 

requisitados nos termos da lei de processo;
c) Autorizar deslocações em serviço no território nacional e ao es-

trangeiro, quanto a estas, relativamente aos colaboradores da respectiva 
direcção que se encontrem designados representantes em grupos ou 
comités internacionais ou comunitários;

d) Autorizar a realização de despesas com deslocações em serviço ao 
estrangeiro previstas na alínea anterior, até ao limite de € 2000.

3.2 — Os poderes para autorizar a passagem de certidões de docu-
mentos arquivados na respectiva direcção ou Organismo Notificado, 
excepto quando tenham matéria confidencial ou reservada, bem como 
a restituição de documentos aos interessados.

3.3 — No âmbito das atribuições da respectiva direcção ou Organismo 
Notificado, os poderes para assinar toda a correspondência destinada à 
comunicação aos interessados das deliberações do conselho directivo, 
bem como dos despachos exarados pela subdelegante ou em sua substi-
tuição, excepto no que respeita à correspondência dirigida aos gabinetes 
dos membros do Governo ou a qualquer órgão de soberania, bem como 
a que proceda à comunicação dos despachos de natureza normativa ou 
de qualquer outra informação vinculativa do INFARMED, I. P.

4 — A presente delegação não prejudica os poderes de avocação e 
superintendência do conselho directivo e da subdelegante no âmbito dos 
poderes ora subdelegados, bem como das suas competências próprias.

5 — A subdelegação de competências efectuada através do presente 
despacho produz efeitos desde a data da sua assinatura e substitui a 
subdelegação de competências efectuada através do meu despacho de 
09 de Março de 2009.

17 de Junho de 2009. — A Vice -Presidente do Conselho Directivo, 
Maria Luísa Gonçalves Carvalho.

202119368 

 MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

Direcção Regional de Educação do Norte

Agrupamento de Escolas Carlos Teixeira

Aviso n.º 13687/2009
Para dar cumprimento ao n.º 5 do artigo 21.º e n.º 2 do artigo 24.º 

do Decreto -Lei n.º 75/2008 de 22/04, nomeio para os seguintes cargos:
Subdirector — Jorge Manuel Ferreira Magalhães Machado, do Quadro 

do Agrupamento do Grupo de Recrutamento 240;
Adjunto — Custódio Oliveira Silva, do Quadro do Agrupamento do 

Grupo de Recrutamento 240;
Adjunto — Maria Sofia Silva Vieira Mendes Nunes, do Quadro do 

Agrupamento do Grupo de Recrutamento 100;
Adjunto — Vítor Manuel Monteiro Ferreira Leite, do Quadro do 

Agrupamento do Grupo de Recrutamento 110;

Com efeitos a partir de 1 de Maio de 2009.
28 de Julho de 2009. — O Director, José Pedro Soares Coelho Ribeiro.

202117683 

 Agrupamento de Escolas de Celorico de Basto

Aviso n.º 13688/2009
Nos termos do ponto 5, do artigo 21.º, do Decreto -Lei n.º 75/2008 de 22 

de Abril, nomeio subdirector do Agrupamento de Escolas, o professor do 
grupo 230, António Ernesto Teixeira de Mesquita e adjuntas da direcção a 
professora Titular do grupo 230, Rosa da Graça Cerqueira de Lemos Maga-
lhães Costa, a professora Titular do grupo 110 Maria José da Silva Fernandes 
Carvalho e a professora do grupo 100, Joaquina Antónia Andrade Novais.

A presente nomeação tem efeitos a partir de 09 de Julho de 2009, por 
um período de quatro anos.

28 de Julho de 2009. — O Director, José Marcelino Queirós Faria 
da Mota.

202120703 

 Agrupamento de Escolas de Coronado e Covelas
Despacho n.º 17832/2009

Nos termos do disposto no artigo 35.º do Código do Procedimento Ad-
ministrativo, aprovado pelo Decreto -Lei n.º 442/91, de 15 de Novembro, 
com a redacção introduzida pelo Decreto -Lei n.º 6/96, de 31 de Janeiro, 
e do disposto no n.º 4 do artigo 12.º do Decreto Regulamentar n.º 2/2008, 
de 10 de Janeiro, e ainda tendo em atenção o determinado na secção I, 
do despacho n.º 7465/2008, do Secretário de Estado da Educação, de 
21 de Fevereiro, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 52, 
de 13 de Março de 2008, delego, sem possibilidade de subdelegação, 
na subdirectora do Agrupamento de Escolas de Coronado e Covelas, 
Dr.ª Orquídea da Conceição Tedim de Matos, e no(a)s adjunto(a)s do 
director Dr.ª Felicidade Augusta das Neves Vasconcelos Fernandes Tato, 
Dr.ª Luísa Maria Correia Ramos e Dr. Rui Filipe Ribeiro Magalhães a 
competência para avaliar o desempenho dos docentes no âmbito do 
Agrupamento supracitado, abrangendo todas as fases do processo de 
avaliação e de acordo com o número e identificação dos docentes a 
avaliar e a publicitar internamente nos locais de estilo do Agrupamento 
de Escolas de Coronado e Covelas.

O presente despacho produz efeitos à data do início do período de 
avaliação do desempenho docente (2007 -2009), ficando ratificados todos 
os actos praticados desde 3 de Julho de 2009 no âmbito dos poderes 
ora delegados.

É revogado o despacho n.º 22 873/2008 publicado no Diário da 
República, 2.ª série, n.º 173, de 8 de Setembro de 2008.

28 de Julho de 2009. — O Director, José Manuel Martins Maga-
lhães.

202116102 

 Despacho n.º 17833/2009
De acordo com a competência própria que me é atribuída pela alínea f), 

do n.º 4, do artigo 20.º, do Decreto -Lei n.º 75/2008 de 22 de Abril, 
designo os professores titulares abaixo identificados para o cargo de 
coordenador do respectivo departamento curricular:

Departamento Curricular da Educação Pré -Escolar — Maria Mar-
garida Ribeiro Godinho Resende dos Santos, com efeitos à data da 
assinatura do presente despacho, cessando funções a actual coordenadora 
em 27 de Julho de 2009.

Departamento Curricular do 1.º Ciclo do Ensino Básico — Matilde 
Conceição Teixeira Marques da Cruz, com efeitos à data da assinatura 
do presente despacho, cessando funções a actual coordenadora em 27 
de Julho de 2009

28 de Julho de 2009. — O Director, José Manuel Martins Maga-
lhães.

202117286 

 Escola Secundária de Francisco de Holanda

Aviso n.º 13689/2009

Procedimento concursal comum de recrutamento para ocupação 
de dois postos de trabalho em regime de contrato de trabalho 
em funções públicas por tempo indeterminado para carreira e 
categoria de assistente técnico.
1 — Nos termos dos n.os 2 e 3 do artigo 6.º, dos artigos 50.º a 55.º 

da Lei n.º 12 -A/2008, de 27 de Fevereiro, e do disposto na alínea a) 
do n.º 3 do artigo 19.º da Portaria n.º 83 -A/2009, de 22 de Janeiro, 
torna -se público que, por despacho do director do Agrupamento de 
Escolas ou Escola não Agrupada de 24 de Julho de 2009, no uso das 
competências que lhe foram delegadas por despacho do director -geral 
dos Recursos Humanos da Educação proferido em 14 de Julho de 
2009, publicado em 21 de Julho de 2009 no Diário da República, 2.ª 
série, n.º 139, a p. 28 511, se encontra aberto, pelo prazo de 10 dias 
úteis a contar da publicação deste aviso no Diário da República, o 
procedimento concursal comum para preenchimento de dois postos 
de trabalho da carreira e categoria e assistente técnico desta Escola 
não Agrupada, na modalidade de contrato de trabalho em funções 
públicas por tempo indeterminado.

2 — O procedimento concursal referido no n.º 1 deverá obedecer os 
termos descritos no aviso da Direcção Regional de Educação do Norte 
n.º 13000 -B/2009, publicado em 22 de Julho de 2009, no Diário da 
República, 2.ª série, n.º 140, parte C, a p. 29 052 -(10).

24 de Julho de 2009. — O Director, Manuel Carvalho da Mota.
202119002 




