
Diário da República, 2.ª série — N.º 250 — 27 de dezembro de 2012  40693

direção intermédio de 2.º grau, licenciada Margarida Bentes Oliveira 
as competências para a prática dos seguintes atos:

1: 
a) Autorizar deslocações em serviço em território nacional, decorren-

tes das funções e competências próprias dos seus profissionais;
b) Visar os boletins itinerários a remeter mensalmente ao serviço de 

pessoal da ARSLVT, IP;
c) Autorizar a realização de despesas com a aquisição de bens de 

consumo e prestação de serviços, nos termos do n.º 1 do artigo 17.º do 
Decreto -Lei n.º 197/99, de 8 de junho e alínea f) do artigo 14.º do Decreto-
-Lei n.º 18/2008, de 29 de janeiro, com observância das formalidades 
legais, até ao montante de 20 000€;

d) Autorizar, nos casos e até ao limite previsto na alínea anterior, a 
escolha prévia do tipo de procedimento e as respetivas propostas de 
constituição do júri e ou comissão, proceder à adjudicação e aprovar 
as minutas de contratos, cujo valor não exceda o limite de 20 000, 00€, 
exceto nos casos de contratação de prestações de serviços em regime 
de tarefa e de avença;

e) Dirigir a instrução dos procedimentos administrativos no âmbito 
do respetiva Unidade, emitindo os despachos correntes necessários ao 
seu normal desenvolvimento, nomeadamente solicitar a outros serviços 
as informações necessárias;

f) Autorizar a publicação de anúncios relativos a procedimentos de 
contratação pública;

g) Autorizar a assinatura de documentos de mero expediente e cor-
respondência relacionados com a atividade da UAG.

2 — A presente delegação de competências não prejudica os pode-
res de avocação sem que de tal facto resulte a derrogação, ainda que 
parcial, da mesma.

3 — A presente delegação não prejudica o exercício por esta dirigente 
das competências próprias, previstas no Anexo II da Lei n.º 2/2004, de 15 
de Janeiro, alterada e republicada pela Lei n.º 51/2005, de 30 de Agosto e 
alterada pela Lei n.º 64 -A/08, de 31 de Dezembro e pela Lei n.º 64/2011, de 
22 de dezembro ao abrigo do disposto na alínea h) do n.º 2 do seu artigo 8.º

4 — A presente delegação de competências produz efeitos desde 
15/11/2012 ficando por este meio ratificados todos os atos que, no âmbito 
dos poderes ora delegados, tenham sido praticados pela referida dirigente.

30 de novembro de 2012. — O Vogal do Conselho Diretivo da Admi-
nistração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo, I. P., Dr. Pedro 
Emanuel Ventura Alexandre.

206612973 

 Deliberação n.º 2119/2012

Criação da Unidade de Administração Geral,
enquanto orgânica flexível da ARSLVT, IP

Considerando que:

a) No âmbito do Compromisso Eficiência, o XIX Governo Constitu-
cional fixou as linhas gerais do Plano de Redução e Melhoria da Adminis-
tração Central (PREMAC), do qual se destaca o processo de preparação 
das leis orgânicas dos ministérios e dos respetivos serviços;

b) É o início de uma nova fase da reforma da Administração Pública, 
no sentido de a tornar mais eficiente e racional na distribuição e gestão 
dos recursos públicos, e dar cumprimento aos objetivos da redução da 
despesa pública;

c) Com base nestes pressupostos foi aprovada a nova orgânica do 
Ministério da Saúde, nos termos do Decreto -Lei n.º 93/2011, de 26 de 
outubro, que no seu artigo 19.º estatui novas atribuições para as ARS, 
nomeadamente com a integração da execução dos programas de inter-
venção local do Instituto da Droga e da Toxicodependência, I. P.;

d) Importa atender à racionalização do número de cargos de direção 
intermédia de cada estrutura orgânica, atendendo ao objetivo assumido no 
âmbito do PREMAC no sentido da redução do número de cargos dirigentes;

e) Tendo por base esta nova dinâmica, o Decreto -Lei n.º 22/2012, de 
30 de janeiro, define a missão e as novas atribuições das Administrações 
Regionais de Saúde, I. P.;

f) Os novos Estatutos da ARSLVT, I. P., aprovados pela Portaria 
n.º 161/2012, de 22 de maio, preveem no n.º 2 do seu artigo 1.º que, ao 
nível da sua organização interna, a mesma passa a ser constituída por 
cinco Departamentos e um Gabinete Jurídico e do Cidadão;

g) O n.º 3 do artigo 1.º dos referidos Estatutos estatui que, o Conselho 
Diretivo, por deliberação, pode criar, modificar ou extinguir até quatro 
unidades orgânicas flexíveis, integradas ou não naqueles departamentos, 
sendo as respetivas competências definidas nessa deliberação, que será 
objeto de publicação no Diário da República;

h) Nos termos do disposto no n.º 2 do artigo 2.º dos Estatutos as 
unidades orgânicas flexíveis são dirigidas por coordenadores, cargo de 
direção intermédia de 2.º grau;

i) Importa agora assegurar a prossecução das atribuições cometidas 
à ARSLVT, I. P., através da definição dos modelos organizacionais das 
unidades funcionais, que reforce a capacidade de resposta da ARSLVT 
e o exercício das funções integradas no Departamento de Gestão e 
Administração Geral.

O Conselho Diretivo da ARSLVT, I. P. delibera o seguinte:
1 — Nos termos do n.º 3 do artigo 1.º dos Estatutos, aprovados pela 

Portaria n.º 161/2012, de 22 de maio criar e definir as funções da seguinte 
unidade orgânica flexível:

Unidade de Administração Geral (UAG), a qual assegura a prosse-
cução das funções previstas nas alíneas k) a n) do artigo 5.º da Portaria 
n.º 161/2012.

2 — Sem prejuízo de outras missões que lhe venham a ser atribuídas 
pelo Conselho Diretivo, a UAG deve assegurar as funções nas seguintes 
áreas:

1 — Gestão das compras:
2 — Gestão de stocks e logística.
3 — A UAG fica na dependência funcional direta do Conselho Di-

retivo;
4 — A presente deliberação produz efeitos a partir de 15 de Novembro 

de 2012, nos termos do disposto no artigo 4.º da Portaria n.º 161/2012, de 
22 de maio, e artigos 8.º e 16.º do Decreto -Lei n.º 22/2012, de 30 de janeiro.

30 de novembro de 2012. — O Vogal do Conselho Diretivo da Admi-
nistração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo, I. P., Dr. Pedro 
Emanuel Ventura Alexandre.

206612202 

 Despacho (extrato) n.º 16450/2012
Nos termos e para os efeitos do artigo 37.º, n.º 1, alínea b), e n.º 2 da 

Lei n.º 12 -A/2008, de 27 de fevereiro, torna -se público que em 19 de 
outubro de 2012, entre a Administração Regional de Saúde de Lisboa e 
Vale do Tejo, I. P., representada por Carlos Manuel Marques Ferreira, na 
qualidade de Diretor Executivo do ACES Lezíria I — Ribatejo e Ricardo 
Filipe Barreiros Mexia, foi celebrado um contrato de trabalho em funções 
públicas por tempo indeterminado, com efeitos a 19 de outubro de 2012, 
ficando este trabalhador com a remuneração de 1 853,95€, integrado na 
categoria de assistente de saúde pública, da carreira especial médica, e 
colocado no ACES Lezíria I — Ribatejo.

21 de novembro de 2012. — O Presidente do Conselho Diretivo da 
ARSLVT, I. P., Dr. Luís Manuel de Paiva Gomes Cunha Ribeiro.

206612446 

 Despacho (extrato) n.º 16451/2012
Por despacho do Vice -Presidente do Conselho Diretivo da Admi-

nistração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo, IP, de 16 de 
outubro de 2012, foi aceite o pedido de renúncia do licenciado José 
Manuel Mendes Nunes, do cargo de Presidente do Conselho Clínico do 
Agrupamento de Centros de Saúde da Lezíria II — Lezíria, com efeitos 
a 1 de outubro de 2012.

12 de dezembro de 2012. — O Presidente do Conselho Diretivo da 
ARSLVT, I. P., Luís Manuel de Paiva Gomes Cunha Ribeiro.

206613961 

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

Aviso n.º 17168/2012
Por despacho de 07 -11 -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 Garcia de Orta, EPE, com sede 
na Avenida Torrado da Silva, 2801 -951 Almada, a adquirir diretamente 
aos produtores, grossistas e importadores substâncias estupefacientes, 
psicotrópicas e seus preparados, para uso exclusivo dos doentes interna-
dos 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.

22 de novembro de 2012. — A Diretora de Inspeção e Licenciamentos, 
Dr.ª Maria Fernanda Ralha.

206615079 




