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Maria Dulce Maia Trindade, assistente graduada senior da carreira 
especial medica, area de saude publica, para os periodos de 01/02/20]6 
a 31/01/2017 e 01/0212017 a 31/0112018. 

15 de marco de 2017. - 0 Vogal do Conselho Diretivo, Nuno fe
node. 

310454292 

Centro de Medicina de Reabilita~o da Regiao 

Centro - Rovisco Pais 


Delibe~o (extrato) n.o 39512017 

Cesla~o de Vinculo de Emprego 
PUblieo - Enf.· Helena Gameiro 

Por deliberacao do Conselho de AdministralYao do Centro de 
Medicina de Reabilitaciio da Regiao Ceutro-Rovisco Pais, foi au
torizada a den uncia do contrato de trabalho em funcoes publicas, 
nos termos do Artigo 304." da Lei Geral do Trabalho em Funciies 
Publicas, publicada pela Lei n." 35/2014, de 20 de junho, titulado 
pela trabalhadora da carreira especial de enfermagem Helena da 
Silva Gameiro. 

24 de abril de 2017. - 0 Presidente do Conselho de Administracao 
do Centro de Medicina de Reabilitacio da Regiao Centro - Rovisco 
Pais, Dr: Victor Manuel Romiio Lourem;o. 

310454235 

INFARMED - Autoridade Nacional do Medicamento 
e Produtos de Saude, I. P. 

Delibe~ n.O 39612017 

o n.O 2 do artigo 24.· do Decreto-Lei n.· 307/2007, de 31 de agosto, 
alterado e republicado pel0 Decreto-Lei n.· 7512016, de 8 de novem
bro, estabelece que se considera outro pessoal devidamente habilitado 
para 0 exercicio de funyiies de coadjuvayiio de farmaceuticos, outros 
profissionais habilitados com formacao tecnico-profissional certificada 
no ambito das funciies de coadjuvacao na area farmaceutica, nos termos 
a fixar pelo INFARMED, r. p. 

Neste contexto e ap6s audiciio da Administracao Central do Sistema 
de SaUde, I. P., da Agenda Nadonal para a Qualificacao e 0 Ensino 
Profissional, I. P., da Ordem dos Farmaceuticos, daAssociacao Nadonal 
de Farmacias, da AssociaCio das Farmacias de Portugal, do Sindicato 
Nacional dos Profissionais de Farmacia, do Sindicato Nacional dos 
Profissionais de Farmacia e Paramedicos, da Associacao Portuguesa de 
Licenciados de Farmacia, 0 Conselho Diretivo do INFARMED, I. P., nos 
termos do disposto no n.o 2 do artigo 24." do Decreta-Lei n." 307/2007, 
de 31 de agosto delibera: 

1 - E aprovado em Anexo it presente Deliberacio 0 Regulamento 
que determina a formacao tecnico-profissional para 0 exercicio de 
funcoes de coadjuvacao na area farmaceutica, nos termos e para os 
efeitos do disposto no n." 2 do artigo 24.· do regime juridico das 
farmadas de oficina, aprovado pelo Decreto-Lei n.· 307/2007, de 
31 de agosto, alterado e republicado pelo Decreta-Lei n." 75/2016, 
de 8 de novembro. 

2 - A presente Deliberavao produz efeitos a partir da data sua pu
blicacao no Diario dJl RepUblica. 

30 de ~o de 2017. - 0 Conselho Diretivo; Henrique Luz Ro
drigues, presidente - Rui Santos Iva, vice-presidente - Helder Mota 
Filipe, vogal. 

ANEXO 

Artigo I.. 

Objeto 

o presente reguJamento determina a formavao profissional para 0 

exerdcio de funyiies de coadjuvayiio na area farmaceutica, nos termos 
e para os efeitos do disposto no n.· 2 do artigo 24.· do regime juridico 
das farm8cias de oficina, aprovado pelo Decreto-Lei n.O 30712007, de 
31 de agosto, de 31 de agosto, alterado e republicado pelo Decreta-Lei 
n.~ 7j/2010, de 8 de nuvembru. 
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Artig02.· 

Requisitos da forma~iio 

1 - Para 0 exercido de funyiies de coadjuvaciio na area farmaceutica 
e necessario rennir os seguintes requisitos: 

a) Ter completado a escolaridade obrigatoria, de acordo com a le
gisla~io aplicavel Ii data de conclusiio da mesma e ter concluido as 
unidades de formacao de curta duracilo da componente tecnol6gica da 
Qualificacao de TecmcolaAuxiliar de Farmacia, do Catalogo Nacional 
de Qualificayiies; 

b) Possuir a qualificacao de dupla certificaciio de nivel4 do Quadro 
Nacional de Qualificaciies (QNQ) de Tecnico/a Auxiliar de Farmacia, 
obtida por via das modalidades de educayao e formacao do Sistema 
Nacional de Qualificaciies. 

2 - A formayao prevista no nUmero anterior ecert.ificada pela enti
dade competente nos termos do artigo 11.· daPortarian.o 851/2010 de 
6 de setembro, alterada pe1a Portaria n." 208/2013, de 26 de junho 

3 - A componente tecnol6gica do referencial de formavao a que se 
refere 0 n.· 1 devera ter a durayio minima de 1000 horas e unidades 
de formaCao de curta duraCio que permitem a aquisiciio de compe
tencias nas seguintes areas de competencia especifica da saude e da 
farmacia: 

i) Atividades associadas Ii dispensa de medicamentos de aoordo com 
os procedimentos legais aplic8.veis; 

il) Aconselhamento sobre os produtos nao abrangidos na alinea an
terior dispensados na farmada; 

iiI) Compreensio elementar do medicamento, seus efeitos e riscos 
derivados da sua utilizavao; 

iv) Conhecimentos basicos do sistema de farmacovigiUinda; 
v) Faturacao e conferenda do receitwirio, faturayiio de fomecedores 

e gestiio da documentayio; 
vi) Noyiies basicas de tecnologias de informacio e comunicaCao, e 

utilizayao dos sistemas informaticos em uso nas farm8cias; 
vii) Rccecao e conferencia de medicamentos e produtos de sande; 
viii) Atividades associadas Ii gestio de stocks, incluindo as regras 

a observar aquando da reposicao de inventario, controlo de prazos de 
validade e segregayao de existencias nao comercializaveis; 

ix) CondicOes de conservacao dos medicamentos e outros pro
dutos dispensados nas farmacias e especificidades do seu armaze
namento; 

x) Importincia da monitorizaCao das condicoes ambientais e das 
operaviies de limpeza, na manuten~ao da quaJidade dos medicamentos 
e outros produtos dispensados nas farmacias; 

xl) Trabalho em equipa; 
xii) Tecnicas de atendimento ao publico; 
xiiI) Ingles para atendimento ao publico; 
xiv) Etica em Saude e direitos e deveres dos utentes; 
xv) Conhecimentos basicos da legisla~io de enquadramento do setor; 
xvI) Sistemas de gestio da qualidade, 
xvii) Procedimentos e registos; 
xviiI) Higiene, seguranca e saMe no trabalho no sector da saude. 

4 - A formacao profissional habilita para 0 exercicio de funCOes de 
coadjuvacao na area farmaceutica nas areas que nao se encontram reser
vadas a outras profissoes, designadamente, de tecnico de farmada. 

Artigo 3." 

Disposi~o transitoria 

I - Consideram-se devidamente habilitados para 0 exercicio de 
fun~iies de coadjuvacio na area farmacCutica os profissionais que se 
encontrem numa das seguintes situ~: 

a) Detentores do 12.0 ana de escolaridade e de curso de formacao de 
tCcnico de auxiliar de farmacia, com os requisitos expressos no n.· I da 
c1ausula 4." do Contrato Coletivo de Trabalho (CCT) entre a Associa
yio Nadonal das Farmacias e 0 Sindicato Nacional dos Profissionais 
de Farmacia, publicado no Boletim do Trabalho e Emprega, n.· 21, de 
8/6/2010; 

b) Que, tendo iniciado 0 registo de pratica antes da entrada em vigor 
do Decreto-Lei n.· 320/99, de 11 de agosto, 0 vieram a completar antes 
da entrada em vigor do Decreto-Lei n." 307/2007, de 31 de agosto, e nao 
sao titulares da cedula profissional de tecnico de fanrulda; 

c) Que efetuaram 0 registo de pnitica iimnaceutica ap6s a entrada em 
vigor do Decreto-Lei n.· 320/99, de 11 de agosto e antes da entrada em 
vigor do Decreto-Lei n." 307/2007, de 31 de agosto; 

d) Com as categorias de Ajudante de farmada, admitidos pelas far-
1D.~ilRt IIIlt~;, do. \aJ.LTilW \all visor d,u CCT. 
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2 - Os profissionais que adata de produ~o de efeitos do artigo 2.· 
exer,.am fun,.oes de coadjuva,.io na area farmaceutica em farJllllcias de 
oficina, que nio se enoontrem numa etas situ~Oes previstas no nfunero 
anterior, estejam a frequentar OIl tenbam ooncluido cursos de f~ 
reconbecidos pela entidade competente nos tennos do n." 2 do artigo 2." 
sao considerados devidamente habilitados para 0 exercicio de fun .. aes 
de coadjuva,.io na area farmaceutica. 

3 - Os profissionais que adata de prod~ao de efeitos do artigo 2.· 
exelVam fun~ de coadjuva,.ao na area farmaceutica em fanmicias de 
oficina, e nao se encontrem numa das si~Oes previstas nos nfuneros 
anteriores dispoem de urn perlodo de 2 anos para obter ou completar a 
form~iio prevista no artigo 2." do Regu1amento. 

4 - 0 Diretor T6cnico da farmacia deve manter atualizada a lista do 
pessoal com indic~ao cxpressa do sen enquadramento relativamente 
ao disposto nos nfuneros anteriores e disponibilizli-la as autoridades 
administrativas sempre que solicitada. 

Artig04." 

Produ~io de efeitos 

o presente Regulamento entra em vigor na data da sua publica,.iio 
com exc~iio do disposto no artigo 2.· que produz efeitos a partir da 
data da publica~o da Qualifica~o de Tecnico Auxiliar de Farmacia 
no Catalogo Nacional de Qua1ifica .. oes. 

310437006 

PLANEAMENTO EDAS INFRAESTRUTURAS 

Comissao de Coordenacao e Desenvolvimento 

Regional do Centro 


Despacho n.· 422612017 

A Camara Municipal de Tabua comunicou aComissiio de Coorde
na..ao e Desenvolvimento Regional do Centro, 0 teor da delibera.. ao 
que determinou 0 reinicio da revisao do Plano Diretor Municipal 
(PDM) de Tabua, tendo sido realizada a reuniao preparatoria em 
acordo com 0 artigo 4.· da Portaria n.· 27712015, de 10 de setem
bro, de onde resultou uma proposta de composi..iio da Comissao 
Consultiva. 

Assim, nos termos do n." I do artigo 5.· da ja referida Portaria, de
termino a composi .. iio da Comissao Consultiva da Revisiio do PDM 
de Tabua: 

Camara Municipal de Tabua; 
Assembleia Municipal de Tabua; 
Comissao de Coorden~io e Desenvolvimento Regional do Centro; 
Administra .. io Regional de SaUde; 
Agencia Portuguesa do Ambiente, 1. P.IAdministra~o da Regiiio 

Hidrogrlifica do Centro; 
Aguas do P1analto, S. A.; 
ANACOM -Autoridade Nacional de Comuni~; 
Autoridade Nacional de ~o Civil; 
Dire .. ao-Geral de Energia e Geologia; 
Dire .. ao-Geral dos Estabelecimentos Escolares/D~ de Servi,.os 

da Regiio Centro; 
Diret;:iio-Geral do TerritOrio; 
~iio Regional de Agricultura e Pcscas do Centro; 
Diret;:iio Regional da Cultura do Centro; 
Guarda Nacional Republicana; 
TAPMET - Agencia para a Competitividade e Tnovat;:iio, T. P.; 
Infraestruturas de Portugal, S. A; 
Instituto da Conservao;:iio da Natureza e das Florestas, 1. P.; 
Instituto Portugues do Desporto e Juventude, 1. P.; 
REN - Rede Eletrica Nacional, S. A.; 
Turismo de Portugal. I. P.; 
Camara Municipal de Arganil; 
Camara Municipal de Carregal do Sal; 
Camara Municipal de Oliveira do Hospital; 
Camara Municipal de Penacova; 
Camara Municipal de Santa Comba 000. 

3 de mar~o de 2017. -A Presidente, Prof" Doutora Ana Maria 
Pereira Abrnnhosa Triguetros de Aragtio. 

610381-4-73 

AMBIENTE 

Instituto da Habitacao e da Reabilitacao Urbana. I. P. 

Aviso (extrato) n.Q 545612017 

Em cumprimento do disposto na a1inea d) do n.· 1 do art. 4.· da Lei 
GcraI do Trabalho em Funt;:oes PUblicas, aprovada pelaLei n.· 35/2014, 
de 20 de junho, torna-se publico que 0 trabalhador Carlos Jorge Hen· 
riques Serafim, assistente tecnico em regime de contrato de trabalho 
em fun"Oes pUblicas por tempo indeterminado, cessou fun .. oes neste 
Instituto, pOT reforma, com efeitos a 01.03.2017. 

21 de abril de 2017. - A Vogal do Conselho Diretivo, Georgete 
Marques Felix. 

310454479 

Aviso (extrato) n.o 545712017 

Em cumprimento do disposto na a1inea d) do n.· I do artigo 4.· da Lei 
Geral do Trabalho em Funo;:Oes PUblicas, aprovada pela Lei n.· 35/2014, 
de 20 de junho, toma-se piiblico que a trabalhadora Maria Gabriela Mariz 
Navarro de Castro, tecnica superior em regime de contrato de trabalho 
em funt;:Oes pliblicas por tempo indeterminado, cessou funt;:<ies neste 
Instituto, porreforma, com efeitos a 01.04.2017. 

21 de abril de 2017. - A Vogal do Conselho Diretivo, Georgete 
Marques Felix. 

310454487 

Despacho n.· 422712017 
Nos tennos dos artigos 44." a 50.· do CPA, dos n.""3 e 4 do artigo 5.· do 

Decreto-Lei n.· 17512012 de 02.08, aIterado pelo Decreto-Lei n." 10212015, 
de 05.06, e considerando 0 disposto no n.· 1do artigo 8.· e anexo nda Lei 
n." 212004, de 15.01,na~vigente, e da alfnea a) don.· 1.1 da dehbera
~doconselhodiretivodoIHRU, 1. P.,n.· 159612015,de 16.07,publicada 
no DiOrio do RepUblica, 2.' sene, n.. 160, de 18 de agosto de 2015, dccido: 

1 - SubdeJegar na licenciada Isabel Maria Martins Dias, diretora da 
D~ao Juridica (DJ) do IHRU, I. P., unidade orginica na minha direta 
dependencia e do meupeJouro, cxceto quanto ao Departamento de Con
trata~o, Garantias e Consultadoria, a competCnciapara, em geral, dirigir 
e praticar todos os atos de gestiio corrente da DJ, incluindo a assinatura 
de correspondencia e a aposi~ do selo branco do IHRU, I. P., quando 
necessArio, bern como a competencia para: 

a) Autorizar e praticar todos os atos relativos a~ de despesas e 
pagamentos, ate ao valor de 5.000 euros par ato, re1ativas ao funcionamento 
e competencias daDJ, emque se incluem osdocumentos Unicos de cobran~ 
(DUC), 0 reembolso de despesas de tecnicos superiores com 0 exercicio da 
advocacia e a aquisi..ao de beDs e de servi9QS, berncomo, quando for 0 caso, 
a COITCSpOIld.ente con1ra~, exCCUlj:io, reno~ e atnali:zalj:iio de pre,.os; 

b) Autorizar 0 pagamento, no todo ou em parcelas, de despesas pre
viamente autorizadas peIo 6rgiio competente para a sua realizat;:iio; 

c) Autorizar ajudas de custo, abonos e quaisquer outros encargos de
vidos com desloca .. oes em servit;:o, em territOrio nacional, com excet;:io 
do transporte meo; 

d) Autorizar a emissiio de certidOes de documentos arquivados, nos 
termos legais aplicaveis; 

e) Elaborar e assinar comunicat;:Oes no imbito de processos em fuse 
de prC-contencioso ou de contencioso, incluindo as relativas aresolut;:iio 
de contratos; 

j) Autorizar 0 encerramento, a suspensiio ou outros atos relativos a 
quaisquer processos do contencioso, quando 000 dependam de decisao 
material a nive! superior; 

g) Autorizar a execu~io de senten~ condenat6rias em ~oes de 
despejo e de reivindica~ de proprieciade, cujo triinsito em julgado 
tenha ocorrido ha menos de urn ano; 

h) Dar resposta a pedidos de esclarecirnento ou de elementos no 
ambito de processos da DJ. 

2 - Autorizar a referida diretora cia DJ a subdelegar na coordenadora 
do Departamento de Contencioso, licenciacia Maria Olivia Guerra Mira 
Frederico Delgado, as competencias subdelegadas no nfunero anterior, 
com 0 limite maximo de 2.500 euros no caso da alinea a), bern como 0 

exercicio de todas e qualquer das competencias ora subdelegadas quando 
a substitua, durante as suas ausencias e impedimentos. 

3 - 0 presente despacho produz efeitos desde 25 de janeiro de 2017, 
ficando, como tal, ratificados desde essa data todos os atos praticados 
pela diretora da DJ relativos a competencias agora subdelegadas. 

6 de abril de 2017. - 0 Presidente do Conselho Diretivo, Victor 
Manuel Roque Martins dos Reis. 

310-4-54495 
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