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h) Promover a melhoria de equipamentos que constituam infraestru-
turas ao atendimento;

i) Velar pela existência de condições de saúde, higiene e segurança no 
trabalho, garantindo, designadamente, a avaliação e registo atualizado 
dos fatores de risco, planificação e orçamentação das ações conducentes 
ao seu efetivo controlo;

j) Gerir de forma eficaz e eficiente a utilização, manutenção e con-
servação dos equipamentos afetos ao Departamento;

l) Celebrar contratos de seguro e de arrendamento e autorizar a res-
petiva atualização, sempre que resulte de imposição legal.

m) Autorizar e praticar todos os atos relativos a despesas resultantes 
de indemnizações a terceiros devidos pela proteção do lobo ibérico e 
dos prejuízos daí resultantes, até ao limite de dez mil euros, nos termos 
da legislação aplicável.

4 — O Diretor do Departamento exerce ainda as competências pró-
prias do DGAC -CAA que foram definidas no artigo 5.º da Portaria 
n.º 530/2007, de 30 de abril e de cujo exercício me deverá prestar in-
formação, mediante relatório de atividades trimestral.

5 — Todos os documentos relativos aos atos anteriormente descritos 
que envolvam pagamentos têm de ser enviados ao Departamento de 
Finanças e Gestão Administrativa.

6 — Até 31 de março de cada ano, o Diretor de Gestão da Área 
Classificada enviará ao Departamento de Conservação e Gestão da 
Biodiversidade o quadro relativo às ocorrências de prejuízos atribuí-
dos ao lobo, durante o ano transato, em formato digital e devidamente 
preenchido.

7 — Autorizo o Diretor de Gestão da Área Classificada a subdelegar 
nos diretores -adjuntos as competências ora delegadas, com exceção da 
gestão financeira e orçamental.

II — Os Diretores -adjuntos do DGAC -CAA, Fernando José Queiroz 
Alves Monteiro e Maria da Paz Brojo Correia Moura reportam toda a 
sua atividade ao Dr. João Alves.

III — No exercício das competências delegadas para o DGAC -CAA e 
para o DGAC -Sul, o Dr. João Alves terá como pontos focais os diretores-
-adjuntos, Fernando José Queiroz Alves Monteiro, para o DGAC -CAA, 
e Pedro Rocha, para o DGAC -Sul, os quais centralizarão e remeterão 
ao Dr. João Alves toda a informação, processos e documentos para a 
prática de atos cujas competências não tenham sido delegados no âmbito 
daqueles Departamentos.

IV — O presente despacho produz efeitos a partir do dia 01/06/2012, 
inclusive, sendo ratificados todos os atos praticados desde 21/05/2012 
que se incluam no âmbito desta delegação de competências

18/05/2012. — A Presidente, Paula Sarmento.

ANEXO

Centro e Alto Alentejo
PTZPE0007+PTCON0004 — serra da Malcata;
PTZPE0042 — tejo internacional, Erges e Pônsul;
PTCON0007 — São Mamede;
PTCON0014 — serra da Estrela;
PTCON0016 — Cambarinho;
PTCON0027 — Carregal do Sal;
PTCON0028 — serra da Gardunha;
PTCON0029 — Cabeção;
PTCON0030 — Caia;
PTZPE0043 — Campo Maior;
PTCON0044 — Nisa/Lage de Prata;
PTCON0051 — Complexo do Açor;
PTCON0060 — serra da Lousã;
PTZPE0051 — Monforte;
PTZPE0053 — Vila Fernando;
PTZPE0052 — Veiros;
PTZPE0054 — São Vicente;
PTZPE0059 — Torre da Bolsa.

206123813 

 MINISTÉRIO DA SAÚDE

Gabinete do Secretário de Estado da Saúde

Despacho n.º 7382/2012
Nos termos do Despacho n.º 15746/2011, do Ministro de Estado e das 

Finanças e do Ministro Saúde, de 14 de dezembro de 2011, publicado 
no Diário da República, 2.ª série, n.º 223, de 21 de novembro de 2011, 

e, considerando a proposta do Conselho de Administração do Centro 
Hospitalar e Universitário de Coimbra, E. P. E., e o parecer favorável do 
Conselho Diretivo da Administração Regional de Saúde do Centro, I. P., 
autorizo o exercício de funções médicas em causa pela aposentada Jeni 
Canha Alcobio Matias, nos termos e para os efeitos do estatuído no 
Decreto -Lei n.º 89/2010, de 21 de julho, em particular, nos artigos 4.º, 
5.º e nos n.ºs 1 a 3 do artigo 6.º

18 de maio de 2012. — O Secretário de Estado da Saúde, Manuel 
Ferreira Teixeira.

206121942 

 Secretaria-Geral

Despacho n.º 7383/2012
Por meu despacho, ao abrigo do n.º 2 d) do artigo 28.º da Lei 

n.º 53/2006, de 7 de dezembro, em conjugação com o artigo 234.º do 
RCTFP, foi autorizada a licença sem remuneração de longa duração, 
com efeitos a 1 de maio de 2012, da trabalhadora Mira Francisco Assis 
Gourgel, colocada em situação de mobilidade especial e afeta a esta 
Secretaria -Geral, com a remuneração de 518,35€, correspondente à 
posição remuneratória entre a 1.ª e a 2.ª, nível remuneratório entre 1 e 
2, da categoria de assistente operacional.

14 de maio de 2012. — A Secretária -Geral, Sandra Cavaca.
206121172 

 Administração Regional de Saúde do Alentejo, I. P.

Deliberação (extrato) n.º 740/2012
Por deliberação do Conselho Diretivo, da ARS Alentejo, I. P., profe-

rida em 10/05/2012, foi autorizada a consolidação de forma definitiva, 
da mobilidade interna na categoria, da assistente graduada sénior, área 
de saúde pública, Drª Maria Leonor Murjal da Silva, ao abrigo do ar-
tigo 64.º, da Lei n.º 12 -A/2008, de 27 de fevereiro, do mapa de pessoal 
do ACES do Alentejo Litoral/UCSP de Alcácer do Sal, para o mapa de 
pessoal do ACES do Alentejo Central II/UCSP de Évora, com efeitos 
ao dia 01/06/2012.

21 de maio de 2012. — A Vogal do Conselho Diretivo, Paula Ale-
xandra Ângelo Ribeiro Marques.

206122322 

 Centro de Medicina de Reabilitação
da Região Centro — Rovisco Pais

Aviso (extrato) n.º 7404/2012

Cessação de funções no ano 2010
Para efeitos do disposto da alínea d) do n.º 1e n.º 2 do artigo 37.º da 

Lei n.º 12 -A/2008 de 27 de fevereiro, torna -se público que cessaram 
funções entre 01 de janeiro de 2010 e 31 de dezembro de 2010, os 
trabalhadores a seguir mencionados:

Por motivos de aposentação:
Maria Alice Rodrigues Manso, Assistente Operacional, posicionada 

entre o nível remuneratório 6 e 7, cessou funções a 16/09/2010.
Manuel Miranda Ferreira, Assistente Operacional, posicionado no 

nível remuneratório 3, cessou funções a 16/09/2010.
Maria Alice Gonçalves Andrade, Assistente Operacional, posicionada 

no nível remuneratório 3, cessou funções a 03/11/2010.
21 de maio de 2012. — O Presidente do Conselho Administração, 

Dr. Luís Joaquim Lopes André Rodrigues.
206120387 

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

Aviso n.º 7405/2012
Por despacho de 11 -01 -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 da Luz, S. A., com sede na Avenida 
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Lusíada, n.º 100, 1500 -650 Lisboa, a adquirir diretamente aos produtores, 
grossistas e importadores substâncias estupefacientes, psicotrópicas e 
seus preparados, para uso exclusivo dos doentes internados nas suas 
instalações sitas na mesma morada, 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.

16 -01 -2012. — A Diretora da Direção de Inspeção e Licenciamentos, 
Dr.ª Maria Fernanda Ralha.

206119537 

 Aviso n.º 7406/2012
Por despacho de 13 -01 -2012, 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 SCALMED — Hospital Privado 
de Santarém, S. A., com sede na Rua Nova, 2005 -321 Santarém, a ad-
quirir diretamente aos produtores, grossistas e importadores substâncias 
estupefacientes, psicotrópicas e seus preparados, para uso exclusivo 
dos doentes internados nas suas instalações sitas na mesma morada, 
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.

16 -01 -2012. — A Diretora da Direção de Inspeção e Licenciamentos, 
Dr.ª Maria Fernanda Ralha.

206121853 

 Aviso n.º 7407/2012
Por despacho de 11 -01 -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 Merck, S. A., com sede social 
na Rua Alfredo da Silva, 3 -C, 1300 -040 Lisboa, a comercializar por 
grosso substâncias estupefacientes, psicotrópicas e seus preparados, a 
partir das suas instalações sitas na Rua dos Tratores, n.º 647, Alto do 
Estanqueiro — Jardia, 2870 -607 Montijo, sendo esta autorização 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.

16 -01 -2012. — A Diretora de Direção de Inspeção e Licenciamentos, 
Dr.ª Maria Fernanda Ralha.

206120362 

 Aviso n.º 7408/2012
Por despacho de 11 -01 -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 HPBN — Hospital Privado da Boa Nova, S. A., 
com sede na Rua Armando Vaz, n.º 225, 4450 -421 Matosinhos, a adqui-
rir diretamente aos produtores, grossistas e importadores substâncias 
estupefacientes, psicotrópicas e seus preparados, para uso exclusivo dos 
doentes internados nas suas instalações sitas na mesma morada, 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.

17 -01 -2012. — A Diretora de Inspeção e Licenciamentos, Dr.ª Maria 
Fernanda Ralha.

206119594 

 Aviso n.º 7409/2012
Por despacho de 11 -01 -2012, 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 Sparmedis Distri-
buição Farmacêutica, L.da, com sede na Rua Delfim Ferreira, 323, 
4100 -201 Porto, a comercializar por grosso e importar substâncias es-
tupefacientes, psicotrópicas e seus preparados, a partir das instalações 
sitas na mesma morada, 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.

17 -01 -2012. — A Diretora de Direção de Inspeção e Licenciamento, 
Dr.ª Maria Fernanda Ralha.

206121901 

 Aviso n.º 7410/2012
Por despacho de 13 -01 -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 Santa Casa da Misericórdia de Benavente, 
com sede na Avenida D. Francisca Montanha, 2130 -046 Benavente, a 

adquirir diretamente aos produtores, grossistas e importadores substân-
cias estupefacientes, psicotrópicas e seus preparados, para uso exclusivo 
dos doentes internados nas suas instalações sitas na mesma morada, 
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.

24 -01 -2012. — A Diretora da Direção de Inspeção e Licenciamentos, 
Dr.ª Maria Fernanda Ralha.

206121731 

 MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CIÊNCIA

Direção Regional de Educação do Norte

Agrupamento de Escolas das Antas

Aviso n.º 7411/2012
Serve o presente Aviso para proceder à anulação do Aviso n.º 6954/2012, 

publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 98, 21 de maio de 2012, 
relativo a um procedimento concursal comum de recrutamento para 
ocupação de 2 postos de trabalho em regime de contrato de trabalho 
em funções públicas por tempo indeterminado para carreira e categoria 
de assistente operacional.

21 de maio de 2012. — A Diretora, Conceição Maria Antunes de 
Sousa.

206122996 

 Escola Secundária Carlos Amarante

Aviso n.º 7412/2012

Procedimento concursal comum de recrutamento para ocupação 
de um posto de trabalho em regime de contrato de trabalho em 
funções públicas por tempo indeterminado para carreira e cate-
goria de assistente operacional.
1 — Nos termos dos n.os 2 e 3 do artigo 6.º, artigos 50.º a 55.º da Lei 

n.º 12 -A/2008, de 27 de fevereiro, e do disposto no artigo 19.º da Portaria 
n.º 83 -A/2009, de 22 de janeiro, torna -se público que, por despacho da 
Diretora da Escola não Agrupada, Escola Secundária Carlos Amarante, 
de 27/04/2012, no uso das competências que lhe foram delegadas por 
despacho do Senhor Diretor -Geral da Administração Escolar proferido 
em 05/04/2012, publicado em 13/04/2012 no Diário da República, 
2.ª série, n.º 74, páginas 13408 a 13412, se encontra aberto, pelo prazo 
de 10 dias úteis a contar da publicação do presente Aviso no Diário da 
República, o procedimento concursal comum para preenchimento de 
um posto de trabalho da carreira e categoria de assistente operacional 
desta escola não agrupada, Escola Secundária Carlos Amarante, na 
modalidade de relação jurídica de emprego público por tempo indeter-
minado, a constituir por contrato de trabalho em funções públicas por 
tempo indeterminado.

2 — Para efeitos do disposto no n.º 1 do artigo 4.º da Portaria 
n.º 83 -A/2009, de 22 de janeiro, com as alterações introduzidas pela 
Portaria n.º 145 -A/2011, de 6 de abril, declara -se não estarem cons-
tituídas reservas de recrutamento no próprio organismo e não ter sido 
efetuada consulta prévia à entidade Centralizadora para Constituição 
de Reservas de Recrutamento (ECCRC), por esta ter sido considerada 
temporariamente dispensada.

3 — Legislação aplicável: O presente procedimento reger -se -á pelas 
disposições contidas na Lei n.º 12 -A/2008, de 27 de fevereiro, com as 
alterações introduzidas pela Lei n.º 64 -A/2008, de 31 de dezembro, Lei 
n.º 3 -B/2010, de 28 de abril, Lei n.º 55 -A/2010, de 31 de dezembro, Lei 
n.º 64 -B/2011, de 30 de dezembro, Decreto Regulamentar n.º 14/2008, de 
31 de julho, Portaria n.º 83 -A/2009, de 22 de janeiro, com as alterações 
introduzidas pelo artigo 1.º da Portaria n.º 145 -A/2011, de 6 de abril, 
Lei n.º 59/2008, de 11 de setembro, Portaria n.º 1553 -C/2008, de 31 de 
dezembro e Código do Procedimento Administrativo.

4 — Âmbito do recrutamento: O presente recrutamento foi proce-
dido do despacho do Senhor Secretário de Estado da Administração 
Pública, de 9 de março de 2012, proferido nos termos e para os efeitos 
do n.º 6 do artigo 6.º da Lei n.º 12 -A/2008, de 27 de fevereiro, de modo 
a possibilitar o recrutamento, não apenas de trabalhadores com relação 
jurídica de emprego público por tempo indeterminado previamente 
estabelecida, de acordo com o n.º 4 do artigo 6.º da Lei n.º 12 -A/2008, 




