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 MINISTÉRIO DA SAÚDE

Gabinete do Secretário de Estado da Saúde

Despacho n.º 10016/2012
As instituições particulares de solidariedade social com objetivos 

específicos de saúde têm um papel privilegiado na articulação e coope-
ração como Serviço Nacional de Saúde.

Das instituições particulares de solidariedade social que atuam na 
área da saúde, as misericórdias portuguesas desenvolvem um importante 
papel de complementaridade e cooperação com o Serviço Nacional de 
Saúde, com vista a uma melhor resposta na prestação de cuidados de 
saúde à população, constituindo -se como um importante elemento do 
sistema de saúde e um parceiro natural do Estado.

Importa assim retirar todas as consequências do reconhecimento do 
papel das misericórdias no setor da saúde e proceder à devolução às 
misericórdias das unidades de saúde que ainda se mantêm na esfera 
pública mas cuja gestão e propriedade pertenciam às misericórdias até 
à intervenção do Estado na respetiva gestão operada em 1974 por força 
do Decreto -Lei n.º 704/74, de 7 de dezembro.

A devolução às misericórdias destas unidades de saúde, com o obje-
tivo de prossecução das atividades hospitalares, terá necessariamente 
de ser programada e precedida de uma avaliação dos respetivos efeitos 
no âmbito da prestação de cuidados de saúde que têm vindo a ser pres-
tados por essas unidades como estabelecimentos integrados no Serviço 
Nacional de Saúde, (SNS).

Importa, pois, que a identificação das condições de devolução 
destas unidades de saúde às misericórdias seja efetuada por um 
grupo de trabalho no âmbito do Ministério da Saúde, que congregue 
a participação das misericórdias envolvidas, através da partici-
pação da União das Misericórdias Portuguesas, coordenado pela 
Administração Central do Sistema de Saúde, I. P. (ACSS, I. P.), 
entidade que tem vindo já a desenvolver trabalhos preparatórios 
neste âmbito.

Assim, e ouvida a União das Misericórdias Portuguesas, determino:
1 — É criado um grupo de trabalho ao qual compete a responsabili-

dade de analisar as condições de devolução às misericórdias das unidades 
de saúde, que na sequência do disposto no Decreto -Lei n.º 704/74, de 
7 de dezembro, se encontram sob gestão pública.

2 — Ao grupo de trabalho ora constituído compete especialmente:

a) Analisar o universo das unidades de saúde arrendadas;
b) Identificar as prioridades para a possível devolução de unidades de 

saúde às misericórdias, tendo em atenção as necessidades de prestação 
de cuidados e as necessidades satisfeitas pelas referidas unidades, e as 
demais parcerias existentes com as misericórdias;

c) Propor os procedimentos jurídicos, metodologia e calendarização 
necessários à concretização do processo de devolução;

3 — O grupo de trabalho funciona junto da ACSS, I. P., sendo cons-
tituído:

a) Em representação do Ministério da Saúde pelos:

i) Dr. Rui Santos Ivo (vice -presidente da ACSS, I. P.), que coordenará;
ii) Dr.ª Maria de Lurdes Cidade (coordenadora do Gabinete Jurídico 

da ACSS, I. P.);
iii) Dr.ª Maria Manuela Henriques (técnica superior da ACSS, I. P.);
iv) Dr.ª Salomé Estevens (administradora hospitalar da ACSS, I. P.);
v) Dr.ª Helena Lopes (técnica superior da ACSS, I. P.), na qualidade 

de membro suplente.

b) Em representação da União das Misericórdias Portuguesas pelos:

i) Dr. António Brochado Pedras (provedor da Santa Casa da Miseri-
córdia de Barcelos);

ii) Dr. Humberto Carneiro (provedor da Santa Casa da Misericórdia 
de Póvoa de Lanhoso);

iii) Dr. Joaquim Salazar Coimbra (presidente do GMS e diretor clínico 
da Santa Casa da Misericórdia de Riba D’Ave);

iv) Dr. Paulo Coelho (membro do GMS e diretor da Santa Casa da 
Misericórdia de Felgueiras);

v) Engenheiro Arlindo Azevedo Maia (provedor da Santa Casa 
da Misericórdia de Vila do Conde), na qualidade de membro su-
plente.

4 — O grupo de trabalho ora criado deve apresentar um primeiro 
relatório até ao dia 15 de outubro de 2012.

5 — O presente despacho produz efeitos a partir da data da sua as-
sinatura.

17 de julho de 2012. — O Secretário de Estado da Saúde, Manuel 
Ferreira Teixeira.
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 Administração Central do Sistema de Saúde, I. P.

Aviso n.º 10015/2012
Torna -se público que, por despacho de 10 de julho de 2012 do 

Presidente do Conselho Diretivo da Administração Central do Sis-
tema de Saúde, I. P. (ACSS, I. P.), nos termos do disposto no n.º 6 
do artigo 12.º da Lei n.º 12 -A/2008, de 27 de fevereiro, aplicável 
por remissão do n.º 2 do artigo 73.º da Lei n.º 59/2008, de 11 de 
setembro, Luís Filipe Murra Inácio, técnico superior da carreira 
técnica superior, concluiu com sucesso o período experimental, com 
a avaliação final de 16,53 valores (dezasseis valores e cinquenta 
e três centésimas) na sequência da celebração, com este instituto 
público, de contrato de trabalho em funções públicas por tempo 
indeterminado.

12 de julho de 2012. — A Coordenadora da Unidade de Apoio à 
Gestão, Celeste Terêncio da Silva.
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 INFARMED — Autoridade Nacional do Medicamento 
e Produtos de Saúde, I. P.

Aviso n.º 10016/2012
No 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 procedimento concursal publicado, através do aviso n.º 4903/2010, 
no Diário da República, 2.ª série, n.º 47, de 9 de março de 2010, foi 
celebrado contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeter-
minado, sujeito a período experimental de 180 dias, correspondente à 
duração determinada pelo disposto na alínea c) do n.º 1 do artigo 76.º 
do RCTFP, conjugado com o n.º 2 da Cláusula 6.ª do Acordo coletivo 
de trabalho n.º 1/2009, com o trabalhador a seguir identificado, na data 
identificada, auferindo, respetivamente a remuneração que a seguir, 
também se identifica:

Miguel Coelho Gonçalves Pereira, 24 de outubro de 2011, posição 
remuneratória 2.ª, nível 15, da Tabela Única Remuneratória dos Traba-
lhadores que exercem funções Públicas;

Mais se torna público que, para efeitos do disposto no n.º 6 do 
artigo 12.º da Lei n.º 12 -A/2008, de 27 de fevereiro e por força do 
disposto no artigo 73.º do RCTFP, atenta a data de celebração do 
respetivo contrato, o trabalhador acima identificado concluiu com 
sucesso o respetivo período experimental na carreira/categoria de 
Técnico Superior, de acordo com o respetivo processo de avaliação, 
elaborado nos termos do disposto no n.º 4 do artigo 12.º da Lei 
n.º 12 -A/2008, de 27 de fevereiro, o qual se encontra arquivado 
no processo individual de cadastro, sendo o tempo de duração dos 
respetivo período experimental contado para efeitos da atual carreira 
e categoria.

13 de julho de 2012. — Pelo Conselho Diretivo, o Presidente, 
Prof. Doutor Jorge Manuel Torgal Dias Garcia.
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 Instituto da Droga e da Toxicodependência, I. P.

Delegação Regional de Lisboa e Vale do Tejo

Aviso n.º 10017/2012

Nos termos do disposto no n.º 2, do artigo 33.º da Lei n.º 53/2006 de 
7 de dezembro, na nova redação dada pela Lei n.º 64 -B/2011 de 30 de 
dezembro o exercício de funções em mobilidade interna do enfermeiro 




