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 Administração Regional de Saúde do Centro, I. P.

Aviso n.º 11447/2012
Por despacho de 7 de dezembro de 2011, da Diretora Executiva do 

Agrupamento de Centros de Saúde do Baixo Mondego I, nos termos 
do artigo 35.º e dos artigos 36.º e 37.º do Código do Procedimento 
Administrativo, aprovado pelo Decreto -Lei n.º 6/96, de 31 de janeiro, e 
no uso da faculdade que lhe foi conferida pelo Despacho n.º 1717/2009 
(2.ª série) do Presidente do Conselho Diretivo da Administração Regional 
de Saúde do Centro, I,P., publicado no Diário da República, 2.ª série, 
n.º 117 de 19 de junho de 2009, delega e subdelega nos Coordenadores 
de Unidade:

Delegações:
a) Proceder ao controlo efetivo da assiduidade, pontualidade e cum-

primento de do período normal de trabalho por parte dos funcionários 
da sua unidade;

b) Elaborar e aprovar os planos de férias dos trabalhadores que de-
pendam diretamente de si, bem como as respectivas alterações, dando 
conhecimento ao ACES;

c) Justificar faltas;
d) Autorizar comissões gratuitas de serviço no País, a inscrição e 

participação do pessoal em congressos, reuniões, seminários, colóquios, 
cursos de formação em regime de autoformação ou outras iniciativas 
semelhantes que decorram em território nacional quando não importem 
custos para o serviço e identificar as necessidades de formação específica 
dos funcionários da unidade;

e) Autorizar o pessoal a comparecer em juízo quando requisitado nos 
termos da lei de processo.

f) Autorizar o gozo de férias.

Subdelegações:
a) Propor os pedidos previsionais de trabalho extraordinário;
b) Coordenar as atividades da equipa multiprofissional, de modo a ga-

rantir o plano de ação e os princípios orientadores da atividade da unidade;
c) Fazer a organização da unidade e a avaliação dos profissionais em 

contexto de SIADAP;
d) Autorizar a mudança de utentes entre médicos de família no âmbito 

da unidade, desde que devidamente justificado;
e) Zelar pelo bom estado e manutenção das instalações e equipamen-

tos, com vista ao seu pleno funcionamento;

Depois de ouvido o Presidente do Conselho Clinico, os presentes 
poderes são conferidos aos seguintes trabalhadores:

Drª Maria João Lima Rebelo Trindade — Assistente Graduada da 
Carreira Médica de Medicina Geral e Familiar — Coordenadora da 
Unidade de Cuidados de Saúde Personalizados (UCSP) de Fernão de 
Magalhães;

Dr. Lusitano José Guerra Pinto Bronze — Assistente Graduado da Car-
reira Médica de Medicina Geral e Familiar — Coordenador da Unidade 
de Cuidados de Saúde Personalizados (UCSP) de Penacova;

Drª Maria Alcina Gomes Silva — Assistente Graduada da Carreira Mé-
dica de Saúde Pública — Coordenadora da Unidade de Saúde Pública (USP).

O presente despacho produz efeitos a 01 de novembro de 2011, ficando 
por este meio ratificados todos os atos que, no âmbito dos poderes dele-
gados e subdelegados, tenham sido praticados pelos mesmos.

23 de agosto de 2012. — O Presidente do Conselho Diretivo, Dr. José 
Manuel Azenha Tereso.
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 Administração Regional de Saúde 
de Lisboa e Vale do Tejo, I. P.

Aviso (extrato) n.º 11448/2012
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 procedimento concursal aberto por aviso publicado no Diário da Re-
pública, 2.ª série, n.º 152, de 6 de agosto de 2010, foi celebrado contrato 
de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado, com efeitos a 
partir de 1 de junho de 2012, com o trabalhador Cátia Alexandra Lopes 
Gabriel, para o preenchimento de um posto de trabalho da categoria 
de técnico de 2.ª classe de saúde ambiental, da carreira de técnico de 
diagnóstico e terapêutica, do mapa de pessoal da Administração Re-
gional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo, I. P./ACES VI -Loures com 
a renumeração base definida nos termos do artigo 7.º, do Decreto -Lei 

n.º 122/2010, de 11 de novembro, o correspondente ao nível remunera-
tório da respetiva categoria no valor de 1020,06 €.

Para efeitos do disposto no n.º 3 do artigo 12.º da LVCR ex -vi n.º 2 
e 3 do artigo 73.º do RCTFP, o júri para o período experimental terá a 
seguinte composição:

Presidente: Fernando Alves Dias — técnico de diagnóstico e terapêu-
tica do ACES VI -Loures;

Vogais efetivos: Vanessa Alexandra de Pó Freitas — técnico de diag-
nóstico e terapêutica do ACES VI -Loures, que substituirá o presidente 
nas suas faltas ou impedimentos, e Eva Miriam Cardoso Rasteiro — téc-
nico de diagnóstico e terapêutica do ACES VI -Loures;

Vogais suplentes: Elvira Maria Ramalho Sousa Martins — assistente 
graduada de saúde pública do ACES VI -Loures e Maria Dulce Magalhães 
Fernandes — técnico de diagnóstico e terapêutica do ACES VI -Loures.

O período experimental inicia -se com a celebração do contrato e 
tem a duração de 240 dias, correspondente à duração determinada pelo 
disposto na alínea c) do n.º 1 do artigo 76.º da Lei n.º 59/2008, de 11 
de setembro.

22 de agosto de 2012. — O Presidente do Conselho Diretivo, Luís 
Manuel Paiva Gomes Cunha Ribeiro.
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 Aviso (extrato) n.º 11449/2012
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 sequên-
cia de procedimento concursal aberto por aviso publicado no Diário 
da República, 2.ª série, n.º 152, de 6 de agosto de 2010, foi celebrado 
contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado, com 
efeitos a partir de 1 de junho de 2012, com a trabalhadora Isabel Maria 
Marques dos Santos, para o preenchimento de um posto de trabalho da 
categoria de técnico de 2.ª classe de fisioterapia, da carreira de técnico 
de diagnóstico e terapêutica, do mapa de pessoal da Administração 
Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo, I. P./ACES VI -Loures, 
ficando a auferir a remuneração base definida nos termos do artigo 7.º, 
do Decreto -Lei n.º 122/2010, de 11 de novembro, o correspondente ao 
nível remuneratório da respetiva categoria no valor de 1020,06 €.

Para efeitos do disposto no n.º 3 do artigo 12.º da LVCR ex -vi n.º 2 
e 3 do artigo 73.º do RCTFP, o júri para o período experimental terá a 
seguinte composição:

Presidente: Maria Helena Oliveira Morgado Canada, chefe de serviço 
de clínica geral e presidente do Conselho Clínico do ACES VI -Loures;

Vogais efetivos: Lucinda Maria Raimundo Neto, assistente graduada 
de clínica geral do ACES VI -Loures, que substituirá o presidente nas 
suas faltas ou impedimentos, e Isabel Maria Quaresma Santos Oliveira 
Martins — assistente graduada de clínica geral do ACES VI -Loures;

Vogais suplentes: Vítor Manuel Silva Santos — clínico geral do ACES 
VI -Loures e Maria Paula Fernandes Page — enfermeira chefe do ACES 
VI -Loures.

O período experimental inicia -se com a celebração do contrato e 
tem a duração de 240 dias, correspondente à duração determinada pelo 
disposto na alínea c) do n.º 1 do artigo 76.º da Lei n.º 59/2008, de 11 
de setembro.

22 de agosto de 2012. — O Presidente do Conselho Diretivo, Luís 
Manuel Paiva Gomes Cunha Ribeiro.
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 INFARMED — Autoridade Nacional do Medicamento 
e Produtos de Saúde, I. P.

Aviso n.º 11450/2012
Por despacho de 18 -07 -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 Alijó, com 
sede na Rua Comendador José Rufino, 5070 -031 Alijó, a adquirir di-
retamente aos produtores, grossistas e importadores substâncias estu-
pefacientes, psicotrópicas e seus preparados, para uso exclusivo dos 
doentes internados nas suas instalações sitas na Av. Teixeira de Sousa, 
5070 -012 Alijó, 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.

30 -07 -2012. — A Diretora da Direção de Inspeção e Licenciamentos, 
Dr.ª Maria Fernanda Ralha.
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