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2.o vogal — Lucinda Guilherme da Mata Gaspar Moreira
dos Santos, assistente graduada de ginecologia/obstetrícia.

Vogais suplentes:

1.o vogal — Rui Manuel Blanc de Sousa Costa, assistente
graduado de ginecologia/obstetrícia.

2.o vogal — Maria Manuela Martins Soares, assistente gra-
duada de ginecologia/obstetrícia.

15 — Todos os elementos do júri pertencem ao quadro do Hospital
de Reynaldo dos Santos, Vila Franca de Xira.

16 — O presidente do júri será substituído pelo 1.o vogal efectivo
nas suas faltas e impedimentos.

6 de Janeiro de 2004. — Pelo Conselho de Administração, o Pre-
sidente, Mário Bernardino.

Aviso n.o 977/2004 (2.a série). — Nos termos e para os efeitos
do disposto no artigo 33.o do Decreto-Lei n.o 437/91, de 8 de Novem-
bro, torna-se pública a lista de candidatos admitidos e excluídos ao
concurso interno geral de acesso para provimento de uma vaga de
enfermeiro-chefe da carreira de enfermagem, publicado no Diário
da República, 2.a série, n.o 277, de 29 de Novembro de 2003, no aviso
n.o 12 811/2003:

Candidatos admitidos:

Ana Paula Barata Dionísio de Sousa.
Carla Teresa Munhoz Pinheiro.
Fernanda Maria dos Santos Gomes.
Jorge Manuel da Silva Rebelo.
Maria Adelaide Messias Pinto Menor.
Maria Manuela Pereira Coelho.
Zélia Maria da Costa Esteves.

Candidatos excluídos:

(Não há.)

9 de Janeiro de 2004. — Pelo Conselho de Administração, o Pre-
sidente, Mário Bernardino.

Instituto Nacional da Farmácia e do Medicamento

Deliberação n.o 89/2004. — A empresa Plough Farma, L.da, é
titular da autorização de introdução no mercado (AIM) do medi-
camento CORICIDIL-Dd, 2 mg+12,5 mg +500 mg, comprimido, con-
substanciada na autorização com o registo n.o 9904011, concedida
em 9 de Junho de 1989.

No âmbito da avaliação do pedido de alteração tipo II decorrente
da avaliação do processo de renovação da AIM do medicamento supra-
citado, o INFARMED concluiu que não existe interesse terapêutico
da associação tripla em causa relativamente aos seus constituintes
isolados ou em associação dupla para as indicações pretendidas, pelo
que propôs o indeferimento do pedido de alteração tipo II e con-
sequente revogação da AIM.

Nos termos e para os efeitos previstos nos artigos 100.o e 101.o do
Código do Procedimento Administrativo, foi promovida a audiência
prévia dos interessados, não tendo, nesta sede, o titular da AIM se
pronunciado quanto ao projecto de decisão.

Assim, nos termos das disposições do artigo 11.o, n.o 1, alínea c),
e do artigo 15.o, n.o 1, alínea a), do Decreto-Lei n.o 72/91, de 8 de
Fevereiro, com a redacção introduzida pelo Decreto-Lei n.o 272/95,
de 23 de Outubro, e ao abrigo do n.o 1.1 do despacho n.o 20 322/2002
(2.a série), de 16 de Agosto, do Secretário de Estado da Saúde, publi-
cado no Diário da República, 2.a série, n.o 215, de 17 de Setembro
de 2002, o conselho de administração do INFARMED delibera inde-
ferir o pedido de alteração tipo II e revogar a AIM do medicamento
CORICIDIL-Dd, 2 mg+12,5 mg+500 mg, comprimido, e, em con-
sequência, anular o respectivo registo no INFARMED, devendo os
serviços competentes actuar em conformidade com a presente deli-
beração, praticando todos os actos conducentes à sua plena con-
cretização.

6 de Janeiro de 2004. — O Conselho de Administração: Rui Santos
Ivo, presidente — António Faria Vaz, vice-presidente — Manuel Neves
Dias, vogal.

Deliberação n.o 90/2004. — Considerando que o Instituto Nacio-
nal da Farmácia e do Medicamento (INFARMED) foi alertado para
o facto de estar a ser comercializado pela RATIOPHARM — Comér-
cio e Indústria de Produtos Farmacêuticos, L.da, o medicamento
ASS 500 Ratiopharm, comprimidos, com o registo no INFARMED
n.o 2945285, que no decurso de análises efectuadas na Direcção de

Comprovação da Qualidade do INFARMED se ter detectado que
o medicamento em causa não cumpre com a especificação relati-
vamente ao ensaio de dissolução.

Considerando que em face do exposto se verifica o incumprimento
das boas práticas de fabrico, designadamente quanto à conformidade
do produto acabado com as especificações aprovadas, o conselho de
administração do INFARMED, ao abrigo do artigo 10.o, n.o 2, alínea i),
do Decreto-Lei n.o 495/99, de 18 de Novembro, nos termos do
artigo 15.o, n.o 1, alínea d), do Decreto-Lei n.o 72/91, de 8 de Fevereiro,
alterado pelo Decreto-Lei n.o 272/95, de 23 de Outubro, delibera
ordenar a retirada do mercado do lote n.o 3995T9 do medicamento
ASS 500 Ratiopharm, apresentação de 30 comprimidos, com o registo
no INFARMED n.o 2945285, cujo titular da AIM é RATIO-
PHARM — Comércio e Indústria de Produtos Farmacêuticos, L.da

A presente deliberação deve ser notificada à firma (titular da AIM)
RATIOPHARM — Comércio e Indústria de Produtos Farmacêu-
ticos, L.da

13 de Janeiro de 2004. — O Conselho de Administração: Rui Santos
Ivo, presidente — António Faria Vaz, vice-presidente — Alexandra
Bordalo, vogal — Manuel Neves Dias, vogal.

MINISTÉRIO DA SEGURANÇA SOCIAL
E DO TRABALHO

Gabinete do Ministro

Despacho n.o 1810/2004 (2.a série). — O rendimento social de
inserção (RSI), aprovado pela Lei n.o 13/2003, de 21 de Maio, visa
contribuir para a dignificação das condições de vida das pessoas mais
desfavorecidas e para a satisfação das suas necessidades essenciais.
Na realidade, é essencial pugnar pela inserção social, laboral e comu-
nitária destas pessoas e promover a sua autonomia, sendo os pro-
gramas de inserção um elemento preponderante no desenvolvimento
bem sucedido desse propósito. Estes constituem um conjunto arti-
culado e coerente de acções a desenvolver ao longo do tempo, con-
cebidas e programadas em função das características e necessidades
específicas das pessoas abrangidas e das respectivas famílias.

Neste contexto, a proximidade e o acompanhamento são decisivos
para tornar efectiva a inserção das pessoas em causa e para estimular
a sua autonomia, a qual deve ser assegurada pelos núcleos locais
de inserção (NLI). Os NLI constituem estruturas operativas desta
medida social, assumindo especial relevância na sua implantação e
desenvolvimento nas diferentes zonas, bem como na dinamização e
sensibilização dessas comunidades e dos seus agentes para a partilha
de responsabilidades sociais.

De acordo com o Decreto-Lei n.o 283/2003, de 8 de Novembro,
que regulamenta o RSI, são definidas por despacho a forma de cons-
tituição, de organização e a composição dos NLI, bem como o apoio
administrativo e financeiro, pelo que determino o seguinte:

1 — Os NLI são estruturas operativas de composição plurissectorial
que visam assegurar o desenvolvimento do RSI no respectivo âmbito
territorial.

2 — São competências dos NLI, designadamente:
2.1 — No âmbito da atribuição e pagamento da prestação do RSI:

a) Emitir parecer sobre a designação do titular do direito à pres-
tação nas situações previstas no n.o 3 do artigo 8.o do Decre-
to-Lei n.o 283/2003, de 8 de Novembro;

b) Elaborar informação sobre a pessoa ou entidade a quem deve
ser paga a prestação nas situações de incapacidade previstas
no n.o 2 do artigo 30.o do Decreto-Lei n.o 283/2003, de 8
de Novembro;

c) Aprovar a atribuição de vales sociais nos termos do n.o 2
do artigo 34.o do Decreto-Lei n.o 283/2003, de 8 de Novembro;

d) Designar, nos casos de ausência de domicílio estável, as enti-
dades susceptíveis de serem indicadas pelo requerente como
domicílio nos termos do n.o 2 do artigo 37.o do Decreto-Lei
n.o 283/2003, de 8 de Novembro;

e) Elaborar o relatório social nos termos previstos no artigo 52.o
do Decreto-Lei n.o 283/2002, de 8 de Novembro;

f) Elaborar a informação social nos termos previstos nos n.os 4
e 5 do artigo 60.o do Decreto-Lei n.o 283/2003, de 8 de
Novembro;

g) Emitir parecer sobre os termos de restituição das prestações
pagas indevidamente de acordo com o disposto no n.o 1 do
artigo 68.o;

2.2 — No âmbito do programa de inserção:

a) Elaborar, nos termos do artigo 54.o do Decreto-Lei n.o 283/2003,
de 8 de Novembro, o programa de inserção em função das
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características e de acordo com as necessidades específicas
do agregado familiar no seu conjunto, tendo em especial con-
sideração as aptidões e capacidades de cada um dos seus
membros;

b) Aprovar os programas de inserção e organizar os meios neces-
sários à respectiva prossecução;

c) Acompanhar o cumprimento e avaliar a execução do pro-
grama de inserção, nomeadamente quanto à sua adequação
e eficácia, bem como aprovar as alterações que se afigurem
necessárias;

d) Elaborar proposta de atribuição, alteração ou cessação dos
apoios complementares nos termos do n.o 5 do artigo 59.o
do Decreto-Lei n.o 283/2003, de 8 de Novembro, e submetê-la
à apreciação da entidade distrital de segurança social com-
petente;

e) Comunicar à entidade distrital de segurança social competente
as seguintes situações:

i) Recusa de celebração do acordo de programa de inser-
ção nos termos previstos no n.o 1 do artigo 69.o do
Decreto-Lei n.o 283/2003, de 8 de Novembro;

ii) Incumprimento do programa de inserção por falta ou
recusa injustificada de uma acção ou medida, nos ter-
mos previstos no n.o 1 do artigo 70.o do Decreto-Lei
n.o 283/2003, de 8 de Novembro;

f) Propor, nos termos da alínea d) do artigo 72.o do Decreto-Lei
n.o 283/2003, de 8 de Novembro, à entidade distrital da segu-
rança social a admoestação por escrito do titular ou bene-
ficiário nos casos em que se verifique a falta ou recusa injus-
tificada no cumprimento de uma acção ou medida que integre
o programa de inserção;

g) Elaborar informação, nos casos de alteração de residência
do titular e consequente transferência do respectivo processo,
sobre as acções definidas no programa de inserção em curso
ou a desenvolver, incluindo parecer sobre a possibilidade da
sua manutenção;

2.3 — No âmbito da articulação e colaboração com outras enti-
dades:

a) Propor à entidade distrital de segurança social competente
a celebração dos protocolos previstos no artigo 37.o da Lei
n.o 13/2003, de 21 de Maio, indicando as entidades ou
instituições;

b) Acompanhar e avaliar a execução dos protocolos celebrados
nos termos do artigo 37.o da Lei n.o 13/2003, de 8 de
Novembro;

c) Avaliar, em articulação com os conselhos locais de acção social
do Programa da Rede Social, os recursos e os meios existentes
na comunidade.

3 — Compete ainda aos NLI elaborar o plano de acção anual, bem
como o relatório sobre a actividade desenvolvida, sem prejuízo da
elaboração de relatórios intercalares sempre que seja necessário ou
por solicitação da Comissão Nacional do Rendimento Social de
Inserção.

4 — Os NLI são constituídos por despacho do Ministro da Segu-
rança Social e do Trabalho, mediante proposta pela entidade distrital
de segurança social competente, com indicação dos representantes
dos organismos públicos, responsáveis na respectiva área de actuação,
pelos sectores da segurança social, do emprego e formação profis-
sional, da educação, da saúde e das autarquias locais.

5 — Os NLI podem ainda integrar representantes de outros orga-
nismos públicos ou privados sem fins lucrativos que desenvolvam acti-
vidades na respectiva área geográfica, mediante proposta fundamen-
tada dos membros do NLI referidos no número anterior apresentada
à entidade distrital de segurança social competente, desde que:

a) Estejam regularmente constituídos;
b) Possuam capacidade organizativa;
c) Manifestem disponibilidade para contratualizar parcerias com

o NLI e criar oportunidades efectivas de inserção.

6 — O disposto na alínea c) do número anterior é susceptível de
ser concretizado de diferentes formas, designadamente:

a) Disponibilizar vagas para os titulares ou beneficiários do RSI
em equipamentos sociais das entidades parceiras;

b) Desenvolver actividades inseridas em programas específicos
de emprego e de formação, de promoção de acesso à qua-
lificação e de acompanhamento pós-formação e pós-coloca-

ção, que integrem como destinatários os titulares ou bene-
ficiários do RSI;

c) Disponibilizar outros meios que contribuam, directa ou indi-
rectamente, para a execução dos programas de inserção.

7 — A contratualização das parcerias previstas no n.o 4 do artigo 33.o
da Lei n.o 13/2003, de 21 de Maio, deve ainda considerar:

a) Os direitos e as obrigações das entidades parceiras;
b) A duração da parceria, privilegiando o período correspon-

dente às necessidades de inserção existentes no âmbito ter-
ritorial do NLI;

c) As condições de cessação da parceria.

8 — Os NLI funcionam em permanência por forma a dar cum-
primento às competências atribuídas e assegurar a execução e o desen-
volvimento do RSI na respectiva área de intervenção.

9 — Os membros do NLI referidos no n.o 4 do presente despacho
elaboram e aprovam o respectivo regulamento interno no prazo de
30 dias após a publicação do despacho de constituição, definindo
as regras de funcionamento, os circuitos de informação, os termos
de articulação com as diversas entidades e os demais procedimentos
necessários ao desenvolvimento e execução do RSI.

10 — Após a aprovação, o regulamento interno do NLI deve ser
remetido para conhecimento à entidade distrital de segurança social
competente.

11 — O apoio administrativo e financeiro dos NLI é assegurado
pela entidade distrital de segurança social competente, tendo em con-
sideração o número de beneficiários da respectiva área de actuação
e a verba afecta à respectiva entidade distrital para financiamento
do RSI.

12 — Da composição, modificação ou extinção dos NLI deve ser
dado conhecimento à Comissão Nacional do Rendimento Social de
Inserção pela entidade distrital de segurança social competente.

7 de Janeiro de 2004. — O Ministro da Segurança Social e do Tra-
balho, António José de Castro Bagão Félix.

Gabinete do Secretário de Estado
do Trabalho

Despacho n.o 1811/2004 (2.a série). — A Portaria n.o 989/99,
de 3 de Novembro, com as alterações constantes da Portaria
n.o 392/2002, de 12 de Abril, passou a estabelecer e a disciplinar
o regime de criação, organização e funcionamento dos cursos de espe-
cialização tecnológica (CET), no contexto das formações pós-secun-
dárias não superiores.

Os CET, cujos princípios se enquadram nas orientações definidas
no Plano Nacional de Emprego, visam aprofundar o nível de conhe-
cimentos científicos e tecnológicos no domínio da formação de base e o
desenvolvimento de competências pessoais e profissionais adequadas
ao exercício profissional qualificado, através de percursos formativos
que integram os objectivos de qualificação e inserção profissional e
permitam o prosseguimento de estudos, através de protocolos com
estabelecimentos do ensino superior.

Os CET são promovidos por entidades reconhecidas para o efeito
e que garantam, designadamente, a participação e envolvimento de
entidades representativas do tecido sócio-económico e de instituições
do sistema científico e tecnológico, a capacidade pedagógica e de
gestão para assegurar a qualidade da formação e dinamização da
sua acção junto do tecido sócio-económico e a demonstração de recur-
sos instalados para assegurar a qualidade da formação.

Neste quadro, pelo despacho conjunto n.o 903/2001, de 2 de Outu-
bro, foram criados na área de tecnologias da informação e comu-
nicação os CET de Instalação e Manutenção de Redes e Sistemas
de Informação, Desenvolvimento de Produtos Multimédia e Tecno-
logias e Programação de Sistemas de Informação.

Decorridos dois anos da data de publicação do despacho
n.o 8503/2002, de 26 de Abril, que concede ao Instituto do Emprego
e Formação Profissional a autorização de funcionamento dos supra-
citados CET na rede de centros de formação profissional de gestão
directa e participada e face à necessidade de continuar a formar pro-
fissionais na área de tecnologias da informação e comunicação, jus-
tifica-se a renovação desta autorização de funcionamento.

Assim, considerando o disposto na Portaria n.o 989/99, de 3 de
Novembro, com as alterações constantes da Portaria n.o 392/2002,
de 12 de Abril, e ao abrigo dos n.os 4 e 5 do despacho n.o 8503/2002,
de 26 de Abril, determina-se o seguinte:

1 — É concedida ao Instituto do Emprego e Formação Profissional
(IEFP) a renovação da autorização de funcionamento na sua rede
de centros de formação profissional de gestão directa e de gestão
participada, para os seguintes CET da área de tecnologias da infor-


