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k) Autorizar a assinatura de documentos de mero expediente e cor-
respondência relacionados com a atividade do CRICAD.

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 de competências reporta efeitos a 25 de 
janeiro de 2013, ficando por este meio ratificados todos os atos que, no 
âmbito dos poderes ora delegados, tenham sido praticados pelo referido 
profissional.

9 de abril de 2013. — O Presidente do Conselho Diretivo da ARS 
de Lisboa e Vale do Tejo, I. P., Dr.  Luís Manuel Paiva Gomes Cunha 
Ribeiro.

206892586 

 Despacho (extrato) n.º 5278/2013
Por despacho do Vogal do Conselho Diretivo da ARSLVT, I. P., de 

29/11/2012:
Marta Corrêa Sá Beltrão Salinas Calado — enfermeira, pertencente ao 

mapa de pessoal do ACES Lisboa Central, autorizada a licença sem re-
muneração de longa duração por cinco anos, de acordo com o artigo 24.º 
da Lei n.º 59/2008 de 11 de setembro, a partir de 1/12/2012.

5 de março de 2013. — O Vogal do Conselho Diretivo da ARSLVT, 
I. P., Dr. Pedro Emanuel Ventura Alexandre.

206891565 

 Despacho (extrato) n.º 5279/2013
Por despacho do Vogal do Conselho Diretivo da Administração Re-

gional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo, I. P., de 1/02/2013:
Autorizada a consolidação da mobilidade interna à enfermeira Ana 

Cristina Neves de Amorim, do mapa de pessoal do Centro Hospitalar 
de Cascais, para o Agrupamento de Centros de Saúde — Cascais, nos 
termos do artigo 64.º da Lei n.º 12 -A/2008, de 27 de fevereiro.

20 de março de 2013. — O Vogal do Conselho Diretivo da 
ARSLVT, I. P., Dr. Pedro Emanuel Ventura Alexandre.

206894035 

 Hospital Dr. Francisco Zagalo

Declaração de retificação n.º 494/2013
Por ter saído com inexatidão o aviso (extrato) n.º 4816/2013, publi-

cado no Diário da República, 2.ª série, n.º 70, de 10 de abril de 2013, 
retifica -se que no 2.º parágrafo, última linha, onde se lê «[...] na página 
do Hospital acima identificada.» deve ler -se «[...] na página do Hospital 
acima identificada e entregá -lo pessoalmente no serviço de Recursos 
Humanos e Vencimentos ou remeter pelo correio para o endereço men-
cionado no aviso de abertura.»

Os candidatos que entretanto enviaram documentação através do 
correio eletrónico deverão remetê -la, de novo, segundo as indicações 
aqui expressas e o prazo recomeçará a ser contado a partir da presente 
publicação.

12 de abril de 2013. — O Presidente do Conselho de Administração, 
Nuno Lopes.

206893574 

 Hospital de José Luciano de Castro

Aviso (extrato) n.º 5297/2013
Por despacho de 20 de março de 2013, da presidente do conselho 

de administração, no uso de competências delegadas, autorizado a 
Joel Andrade Cerveira, enfermeiro, do mapa de pessoal do Hospital 
José Luciano de Castro, a acumular funções privadas no regime de 
três horas semanais, ao abrigo do artigo 28.º da lei n.º 12 -A/2008, de 
27 de fevereiro.

12 de abril de 2013. — A Presidente do Conselho de Administração, 
Maria João Passão.

206894132 

Maria Azevedo da Silva Almeida, enfermeira, do mapa de pessoal 
do Hospital José Luciano de Castro, a acumular funções privadas no 
regime de dezasseis horas semanais, ao abrigo do artigo 28.º da lei 
n.º 12 -A/2008, de 27 de fevereiro.

12 de abril de 2013. — A Presidente do Conselho de Administração, 
Maria João Passão.

206894246 

 Aviso (extrato) n.º 5299/2013
Por despacho de 21 de fevereiro de 2013, da presidente do conselho 

de administração, no uso de competências delegadas, autorizado a Maria 
Raquel Trajano Castelão, enfermeira, do mapa de pessoal do Hospital 
José Luciano de Castro, o exercício de funções a meio tempo, no período 
de 01 de março a 31 de agosto de 2013.

12 de abril de 2013. — A Presidente do Conselho de Administração, 
Maria João Passão.

206894295 

 Aviso (extrato) n.º 5300/2013
Por despacho de 20 de março de 2013, da presidente do conselho de 

administração, no uso de competências delegadas, autorizado a Maria 
Arminda Santos Nogueira Azevedo, enfermeira, do mapa de pessoal 
do Hospital José Luciano de Castro, a acumular funções públicas, 
no Agrupamento de Centro de Saúde do Baixo Vouga, no regime de 
dez horas semanais, ao abrigo do artigo 27.º da Lei n.º 12 -A/2008, de 
27 de fevereiro.

12 de abril de 2013. — A Presidente do Conselho de Administração, 
Maria João Passão.

206894238 

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

Aviso n.º 5301/2013
Por despacho de 19 -03 -2013, 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 Ferreira Lopes — Serviços Médi-
cos, Sociedade Unipessoal, L.da, com sede na Urbanização Chesol, Rua 
Infante D. Henrique, n.º 75, 4.º A, 2785 -001 S. Domingos de Rana, a 
adquirir diretamente aos produtores, grossistas e importadores substân-
cias estupefacientes, psicotrópicas e seus preparados, no âmbito do de-
senvolvimento das suas atividades terapêuticas ao abrigo da Deliberação 
do Conselho Diretivo do INFARMED, I. P. n.º 16/CD/2010, nas suas 
instalações sitas na Travessa Fábrica das Sedas, 22 A, 1250 -108 Lisboa, 
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.

25 -03 -2013. — A Vogal do Conselho Diretivo, Dr.ª Paula Dias de 
Almeida.

206891168 

 Aviso n.º 5302/2013
Por despacho de 19 -03 -2013, 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 Mega Smile — Clínica Dentária, 
L.da, com sede na Rua do Funchal, n.º 44, R/c, 2605 -768 Sintra, a adquirir 
diretamente aos produtores, grossistas e importadores substâncias estupe-
facientes, psicotrópicas e seus preparados, no âmbito do desenvolvimento 
das suas atividades terapêuticas ao abrigo da Deliberação do Conselho 
Diretivo do INFARMED, I. P. n.º 16/CD/2010, nas suas instalações sitas 
na Av. da República, n.º 1439, Piso 0, R/c, Parede, 2775 -275 Cascais, 
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.

25 -03 -2013. — A Vogal do Conselho Diretivo, Dr.ª Paula Dias de 
Almeida.

206891151 

 Aviso (extrato) n.º 5298/2013
Por despacho de 20 de março de 2013, da presidente do conselho de 

administração, no uso de competências delegadas, autorizado a Dora 

 Aviso n.º 5303/2013
Por despacho de 04 -04 -2013, no uso de competência delegada, de har-

monia com o disposto no artigo 8.º do Decreto Regulamentar n.º 61/94, 
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de 12 de outubro, autorizo a sociedade Bragasorri — Medicina Dentária, 
L.da, com sede na Rua 25 de Abril, 168 R/c, 4710 -914 Braga, a adquirir 
diretamente aos produtores, grossistas e importadores substâncias estupe-
facientes, psicotrópicas e seus preparados, no âmbito do desenvolvimento 
das suas atividades terapêuticas ao abrigo da Deliberação do Conselho 
Diretivo do INFARMED, I. P. n.º 16/CD/2010, 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.

05 -04 -2013. — A Vogal do Conselho Diretivo, Dr.ª Paula Dias de 
Almeida.

206891321 

 Aviso n.º 5304/2013
Por despacho de 02 -04 -2013, 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 Administração Regional de 
Saúde do Norte, I. P., com sede na Rua de Santa Catarina, n.º 1288, 
4000 -447 Porto, a adquirir diretamente aos produtores, grossistas e im-
portadores substâncias estupefacientes, psicotrópicas e seus preparados, 
para uso exclusivo dos doentes internados nas unidades de saúde da sua 
área de influência, 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.

05 -04 -2013. — A Vogal do Conselho Diretivo, Dr.ª Paula Dias de 
Almeida.

206891338 

 Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge, I. P.

Despacho n.º 5280/2013
Nos termos do disposto nos artigos 4.º e 10.º da Lei Orgânica do 

INSA, aprovada pelo Decreto -Lei n.º 27/2012, de 8 de fevereiro, inte-
gram a comissão paritária do INSA, IP, por um período de três anos, os 
seguintes trabalhadores:

Representantes designados pelo Conselho Diretivo
Membros efetivos
Mariana Augusta Lopes de Matos Pinheiro Carreira Neto, médica de 

saúde pública — Sede
Ana Maria Mouzinho Ramos da Cruz de Sousa Moniz, técnica su-

perior de saúde — Sede
Rui Manuel Pinto Gomes, técnico superior — Sede
Paula Cristina Silva Serra Ferreira Pereira, assistente técnica — Sede
Mário Miguel Gonçalves Moura, técnico superior — CSPGF

Membro suplente
Isabel Cristina Ribeiro Sanches, assistente técnica — CSPGF

Representantes eleitos pelos trabalhadores
Membros efetivos
José Manuel Bértolo Furtado, técnico de diagnóstico e terapêuti-

ca — Sede
Maria Antónia Azevedo Silva Sousa Calhau, técnica superior de 

saúde — Sede
Maria João Pereira Figueira Alves, investigadora — Sede
Joaquim José Aguiar, técnico de diagnóstico e terapêutica — CSPGF
Jorge Miguel Sousa Gonçalves, técnico superior — CSPGF

Membros suplentes
João Manuel Ferreira Benoliel, técnico de diagnóstico e terapêuti-

ca — Sede
Maria Teresa Carvalho da Luz, técnico de diagnóstico e terapêuti-

ca — Sede
Paulo Alexandre Vidal Parreira, técnico de diagnóstico e terapêuti-

ca — Sede
Ana Maria Lopes Marcão, técnica superior de saúde, CSPGF
José Manuel Alves Correia Costa, investigador — CSPGF

De acordo com o preceituado nos n.os 4 e 5 do artigo 10.º supra citado, 
a comissão paritária pronuncia -se, a título consultivo, sobre o plano e o 
relatório anual de atividades do INSA, IP, bem como sobre questões de 
natureza laboral, designadamente de organização do trabalho, formação 
profissional, higiene e segurança no trabalho e ação social.

As normas de funcionamento da comissão paritária constam de regu-
lamento interno a elaborar e aprovar pelos seus membros.

19 de março de 2013. — O Presidente do INSA, I. P., Prof. Dou-
tor José Pereira Miguel.

206894765 

 Instituto Português do Sangue e da Transplantação, I. P.

Aviso n.º 5305/2013
Em cumprimento do disposto na alínea b) do n.º 1 e n.º 2 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 comum aberto por Aviso n.º 21445/2011, 
publicado na 2.ª série do Diário da República, n.º 208, de 28 de outubro 
de 2011, foram celebrados contratos de trabalho em funções públicas 
por tempo indeterminado, com efeitos a partir de 11 de março de 2013, 
para o exercício de funções correspondentes à carreira dos técnicos 
superiores de saúde (ramo de genética), categoria de assistente, com 
a remuneração correspondente ao 1.º escalão, índice 120 da categoria, 
com os trabalhadores:

Rita Maria da Fonseca Ferreira
Sandra Cristina Ribeiro Tafulo

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

Presidente — Maria Paula Xavier de Araújo Sousa Dias Pinto, As-
sessor Superior de Saúde do mapa de pessoal do IPST, IP;

1.º Vogal Efetivo — José Fernando Monteiro Teixeira, Assessor de 
Saúde do mapa de pessoal do IPST, IP, que substituirá o presidente nas 
suas faltas ou impedimentos; e,

2.º Vogal Efetivo — António José Martinho Gomes Teixeira, Assessor 
Superior de Saúde do mapa de pessoal do IPST, IP.

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.

5 de abril de 2013. — O Presidente do Conselho Diretivo, Hélder 
Fernando Branco Trindade.

206891038 

 Despacho n.º 5281/2013
Por despacho da Vogal do Conselho Diretivo de 05/04/2013:
Irene Maria dos Santos da Fonseca, Enfermeira, em regime de contrato 

de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado, do mapa de 
pessoal deste Instituto — autorizado o regime de acumulação de funções 
privadas, ao abrigo dos artigos 28.º e 29.º, da Lei n.º 12 -A/2008, de 27 de 
fevereiro, na ESUMÉDICA — Prestação de Cuidados Médicos, SA, até 
abril de 2014, praticando um horário semanal não superior a 19 horas.

5 de abril de 2013. — O Presidente do Conselho Diretivo, Hélder 
Fernando Branco Trindade.

206891192 

 Despacho n.º 5282/2013
Por despacho da Vogal do Conselho Diretivo de 05/04/2013:
Ana Mafalda Rodrigues Dinis, Técnica Principal de Análises Clínicas 

e Saúde Pública, em regime de contrato de trabalho em funções públicas 
por tempo indeterminado, do mapa de pessoal deste Instituto — au-
torizado o regime de acumulação de funções públicas, ao abrigo dos 
artigos 27.º e 29.º, da Lei n.º 12 -A/2008, de 27 de fevereiro, com as alte-
rações introduzidas pelas Leis n.os 34/2010, de 02 de setembro, e 66/2012, 
de 31 de dezembro, no Centro Hospitalar Lisboa Central, EPE, pelo pe-
ríodo de um ano, praticando um horário semanal não superior a 19 horas.

5 de abril de 2013. — O Presidente do Conselho Diretivo, Hélder 
Fernando Branco Trindade.

206891987 

 Despacho n.º 5283/2013
Por despacho da Vogal do Conselho Diretivo de 05/04/2013:

Virgínia da Conceição Paquete, Técnica de 1.ª Classe de Análises 
Clínicas e Saúde Pública, em regime de contrato de trabalho em funções 
públicas por tempo indeterminado, do mapa de pessoal deste Institu-
to — autorizado o regime de acumulação de funções privadas, ao abrigo 
dos artigos 28.º e 29.º, da Lei n.º 12 -A/2008, de 27 de fevereiro, no 




