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25 — Nos termos do disposto no n.º 1 do artigo 19.º da Portaria 
n.º 83 -A/2009, de 22 de Janeiro, o presente Aviso será publicitado na 
Bolsa de Emprego Público, na página electrónica da CCDRC e, por 
extracto, em jornal de expansão nacional.

26 de Outubro de 2011. — O Presidente, Alfredo Rodrigues Marques.
205312039 

 Gabinete de Planeamento e Políticas

Aviso n.º 22095/2011

Celebração de contrato de trabalho em funções públicas
por tempo indeterminado

com a trabalhadora Anabela Ferreira da Cruz
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 
recrutamento mediante procedimento concursal, foi celebrado contrato 
de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado, com a tra-
balhadora Anabela Ferreira da Cruz, tendo sido colocada na 3.ª posição 
remuneratória e no nível remuneratório 3 da carreira e categoria de 
assistente operacional, com efeitos a 1 de Outubro de 2011.

2 de Novembro de 2011. — O Director de Serviços de Sistemas de 
Informação e Gestão, Osvaldo Manuel dos Santos Ferreira.

205310021 

 Entidade Reguladora dos Serviços de Águas 
e Resíduos, I. P.

Aviso n.º 22096/2011

Denúncia do contrato de trabalho em funções públicas
por tempo indeterminado, pelo técnico

superior Tiago Julião Lourenço Pinto da Cruz Neves
Em cumprimento do disposto na alínea d) do n.º 1 do artigo 37.º da Lei 

n.º 12 -A/2008, de 27 de Fevereiro, torna -se público que o técnico supe-
rior Tiago Julião Lourenço Pinto da Cruz Neves denunciou o contrato de 
trabalho em funções públicas por tempo indeterminado celebrado com a 
Entidade Reguladora dos Serviços de Águas e Resíduos, com efeitos a 
partir do dia 25 de Outubro de 2011, ao abrigo do n.º 1 do artigo 286.º 
do Regime do Contrato de Trabalho em Funções Públicas, aprovado 
pela Lei n.º 59/2008, de 11 de Setembro.

2 de Novembro de 2011. — O Presidente do Conselho Directivo, 
Jaime Melo Baptista.

205312728 

 MINISTÉRIO DA SAÚDE

Centro Hospitalar Psiquiátrico de Coimbra

Aviso (extracto) n.º 22097/2011
Ao abrigo da alínea d) do n.º 1 do artigo 37.º, da Lei n.º 12 -A/2008, de 

27 de Fevereiro, torna -se público que as trabalhadoras abaixo menciona-
das cessaram funções por motivos de aposentação nas datas indicadas:

Joaquim Martins Matos Cabeças — 1 de Março de 2011.
Maria Isabel Carvalho Pereira — 1 de Abril de 2011.
Teresa Lopes Fernandes — 1 de Abril de 2011.
Basaliano Ferrão Silva — 1 de Abril de 2011.
Vítor Manuel Monteiro Fernandes — 1 de Abril de 2011.
Maria Carminda da Paixão Borges — 1 de Maio de 2011.
José Alberto Cunha Oliveira — 1 de Maio de 2011.
Fernando Augusto Rodrigues Barbosa — 1 de Maio de 2011.
Maria do Céu Costa — 1 de Maio de 2011.
Maria de Fátima Lopes dos Santos — 1 de Julho de 2011.
Maria Dulcídia Simões Santos — 1 de Setembro de 2011.
Maria Ermelinda Martins Amado Oliveira — 1 de Novembro de 2011.
Maria Paula Gonçalves Silva Marques Medeiros — 1 de Novembro 

de 2011.

3 de Novembro de 2011. — O Director Clínico, António José Pires 
Preto.

205315109 

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

Deliberação n.º 2124/2011
Através do Aviso n.º 1204/2011, no Diário da República, 2.ª série, 

n.º 8, de 12 de Janeiro de 2011, foi aberto concurso para instalação de 
um posto farmacêutico móvel na localidade de Maxial, freguesia de 
Maxial, concelho de Torres Vedras, distrito de Lisboa.

Através do Aviso n.º 11867/2011, publicado no Diário da República, 
2.ª série, n.º 105, de 31 de Maio de 2011, foi publicada a lista de candi-
datos admitidos e excluídos ao referido concurso.

Na pendência do referido concurso, deu entrada neste Instituto um 
pedido de transferência de instalações da Farmácia Venâncio Costa, nos 
termos do artigo 23.º da Portaria n.º 1430/2007, de 2 de Novembro, para 
a localidade de Maxial, Rua Major Dr. Aurélio Ricardo Belo n.º 32 B, 
freguesia de Maxial, concelho de Torres Vedras, distrito de Lisboa.

Em cumprimento do disposto no artigo 26.º, n.º 3 do Decreto -Lei 
n.º 307/2007, de 31 de Agosto, alterado pela Lei n.º 26/2011, de 16 de 
Junho, foi solicitado parecer prévio à Câmara Municipal de Torres Vedras 
acerca da viabilidade do pedido de transferência recepcionado, tendo a 
competente Câmara Municipal emitido parecer favorável ao peticionado.

Dada a impossibilidade de no local em causa poderem coexistir uma 
farmácia e um posto farmacêutico móvel — uma aberta por transfe-
rência de instalações e outro resultante do concurso — e tendo em 
consideração que a deliberação n.º 27/CD/2010 do Conselho Directivo 
do INFARMED, I. P. estabelece no seu artigo 9.º, n.º 2 que a autoriza-
ção de funcionamento do posto caduca quando para o local vier a ser 
deferida a instalação de farmácia, impõe -se considerar que o exercício 
do direito de transferência de instalações da farmácia deixa o referido 
concurso sem objecto e implica, por isso, a extinção por impossibili-
dade superveniente do procedimento concursal, nos termos do n.º 1 do 
artigo 112.º do Código do Procedimento Administrativo.

Não obstante, neste momento, encontra -se a decorrer a apreciação 
do pedido de transferência, sendo que estando cumpridos os requisitos 
legais, está este Instituto vinculado à decisão de autorização de trans-
ferência das instalações da Farmácia e, no caso concreto, o pedido de 
transferência da Farmácia Venâncio Costa cumpre os critérios legais 
impostos pela Portaria n.º 1430/2007, de 2 de Novembro.

Este facto, conjugado com o que anteriormente se referiu, constitui 
causa prejudicial do procedimento concursal referido, na medida em 
que a autorização de transferência das instalações da Farmácia e a con-
sequente instalação da Farmácia na localidade de Maxial, implicaria a 
caducidade da autorização de funcionamento do posto que viesse a ser 
concedida por via do procedimento concursal, considerando -se, por 
isso, oportuno, designadamente por razões de economia, celeridade 
e eficiência procedimentais, bem como de protecção dos interesses 
dos concorrentes, proceder -se à suspensão, em termos análogos aos 
previstos no artigo 31.º do Código do Procedimento Administrativo, 
do procedimento concursal para instalação de um posto farmacêutico 
móvel na localidade de Maxial, freguesia de Maxial, concelho de Torres 
Vedras, distrito de Lisboa, até ao término do prazo para instalação da 
Farmácia Venâncio Costa, ou até à efectiva instalação da referida far-
mácia na localidade de Maxial, por via da autorização de transferência 
que será emitida.

Assim e ao abrigo do disposto nas alíneas l) e r) do n.º 2 do artigo 5.º 
do Decreto -Lei n.º 269/2007, de 26 de Julho, o Conselho Directivo do 
INFARMED — Autoridade nacional do Medicamento e Produtos de 
Saúde, I. P., delibera o seguinte:

1 — Nos termos dos artigos 26.º e 44.º n.º 2 do Decreto -Lei 
n.º 307/2007, de 31 de Agosto, e dos artigos 31.º e 112.º do Código 
do Procedimento Administrativo, suspender o procedimento concur-
sal para instalação de um posto farmacêutico móvel na localidade de 
Maxial, freguesia de Maxial, concelho de Torres Vedras, distrito de 
Lisboa, aberto através do Aviso n.º 1204/2011, no Diário da República, 
2.ª série, n.º 8, de 12 de Janeiro de 2011, até ao término do prazo para 
instalação da Farmácia Venâncio Costa, ou até à efectiva instalação da 
referida farmácia na localidade de Maxial, por via da autorização de 
transferência que será emitida.

2 — Tendo em conta que a decisão de suspensão é desfavorável às pre-
tensões dos concorrentes à instalação do posto, a mesma decisão deverá 
ser precedida da devida audiência prévia dos interessados nos termos dos 
artigos 100.º e seguintes do Código do Procedimento Administrativo.

3 — Ordenar a publicação na 2.ª série do Diário da República da 
decisão de suspensão do referido concurso e a notificação dos inte-
ressados.

20 de Outubro de 2011. — O Conselho Directivo: Hélder Mota Filipe, 
vice -presidente — Miguel Vigeant Gomes, vice -presidente — Cristina 
Furtado, vogal — António Neves, vogal.

205312688 




