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 Hospital de Reynaldo dos Santos

Declaração de rectificação n.º 1840/2009
Por ter saído com inexactidão o anúncio publicado no Diário da 

República, 2.ª série 138 do dia 20/07/2009, referente ao processo de 
recrutamento e selecção de 20 postos de trabalho para a carreira de 
assistente técnico, rectifica -se:

Onde se lê no ponto 1, 3:
«20 postos de trabalho»

deve ler -se:
«10 postos de trabalho».

24 de Julho de 2009. — Pelo Conselho de Administração, o Vogal 
Executivo, Lourenço Braga.

202118103 
 Declaração de rectificação n.º 1841/2009

Por ter saído com inexactidão o anúncio publicado no Diário da Re-
pública, 2.ª série, n.º 140, de 22 de Julho de 2009, referente ao processo 
de recrutamento e selecção de 46 postos de trabalho para a carreira de 
assistente operacional, rectifica-se que onde se lê, no n.º 1.3, «46 postos 
de trabalho» deve ler-se «16 postos de trabalho».

24 de Julho de 2009. — Pelo Conselho de Administração, o Vogal 
Executivo, Lourenço Braga.

202118209 

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

Aviso n.º 13684/2009
Por despacho de 16 -07 -2009, 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, foi revogada a autorização patente no Aviso 
n.º 10579/2006 publicada no Diário da República, 2.ª série, n.º 187, de 27 
de Setembro, para comercializar por grosso, importar, exportar e trânsito 
de medicamentos contendo substâncias estupefacientes, psicotrópicas e 
seus preparados, concedida à Sociedade Overpharma — Produtos Médi-
cos e Farmacêuticos, L.da para as instalações sitas no Parque Industrial 
de Mortágua Manuel Lourenço Ferreira, Lote 2, 3450 -232 Mortágua.

20 de Julho de 2009. — O Vice -Presidente do Conselho Directivo, 
Hélder Mota Filipe.

202117731 

 Aviso n.º 13685/2009
Por despacho de 16 -07 -2009, 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 Sociedade MEDLOG — Logís-
tica Farmacêutica, S. A., com sede social na Rua Pedro José Ferreira, 
n.º 200 -210, São Cosme, 4420 -612 Gondomar, a comercializar por grosso 
substâncias estupefacientes, psicotrópicas e seus preparados, a partir das 
suas instalações sitas na Zona Industrial de Macedo dos Cavaleiros, Lote 
41, 5340 -021 Amendoeira, sendo esta autorização válida por um ano a 
partir da data desta publicação, e considerando -se renovada por igual pe-
ríodo, se o INFARMED nada disser até 90 dias antes do termo do prazo.

20 de Julho de 2009. — O Vice -Presidente do Conselho Directivo, 
Hélder Mota Filipe.

202117675 

 Aviso n.º 13686/2009
Por despacho de 16 -07 -2009, 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 OVERPHARMA — Produtos 
Médicos e Farmacêuticos, L.da, com sede social no Parque Industrial 
Manuel Lourenço Ferreira, Lote 10, 3450 -232 Mortágua, a comercializar 
por grosso, importar, exportar e trânsito de substâncias estupefacientes, 
psicotrópicas e seus preparados, a partir das instalações da FHC — Far-
macêutica, L.da, sitas no Parque Industrial de Mortágua Manuel Lourenço 
Ferreira, Lote 2, 3450 -232 Mortágua, sendo esta autorização válida por um 
ano a partir da data desta publicação, e considerando -se renovada por igual 
período, se o INFARMED nada disser até 90 dias antes do termo do prazo.

20 de Julho de 2009. — O Vice -Presidente do Conselho Directivo, 
Hélder Mota Filipe.

202117626 

 Deliberação n.º 2272/2009
Nos termos do artigo 3.º do Decreto -Lei n.º 269/2007, de 26 de Julho, 

o INFARMED — Autoridade Nacional do Medicamento e Produtos 
de Saúde, I. P., tem por missão regular e supervisionar os sectores dos 
medicamentos, dispositivos médicos e produtos cosméticos e de higiene 
corporal, segundo os mais elevados padrões de protecção da saúde 
pública, e garantir o acesso dos profissionais de saúde e dos cidadãos a 
medicamentos, dispositivos médicos e produtos cosméticos e de higiene 
corporal, de qualidade, eficazes e seguros.

No âmbito daquelas atribuições cabe ao INFARMED, I. P., promover 
o acesso dos profissionais de saúde e dos consumidores às informações 
necessárias à utilização racional dos medicamentos de uso humano, 
dispositivos médicos e produtos cosméticos e de higiene corporal.

A Comissão da Farmacopeia Portuguesa é um órgão consultivo do IN-
FARMED, IP, I. P., à qual, em conformidade com o previsto na alínea c) do 
n.º 2 do artigo 7.º do Decreto -Lei n.º 269/2007, de 26 de Julho, compete, 
genericamente, elaborar, rever, actualizar e interpretar a Farmacopeia 
Portuguesa, bem como emitir pareceres, sempre que solicitada, sobre 
assuntos com estes conexos.

Por seu turno, a Farmacopeia Portuguesa, é o documento oficial que 
define e estabelece as normas e requisitos técnicos a que devem obedecer 
as matérias -primas, substâncias de uso farmacêutico, métodos analíticos 
e fármacos usados em Portugal.

A publicação em apreço constitui, assim, uma obrigação, quer no 
domínio do regime jurídico do exercício da actividade farmacêutica 
quer ainda do regime jurídico do medicamento.

Assim, nos termos do artigo 202.º, n.º 1, alínea j), do Decreto -Lei 
n.º 176/2006, de 30 de Agosto, o Conselho Directivo do INFARMED, I. P., 
delibera aprovar a Farmacopeia Portuguesa IX, bem como as respectivas 
Adendas, cuja aplicação é de carácter obrigatório, sem prejuízo do disposto 
no artigo 37.º do Decreto -Lei n.º 307/2007, de 31 de Agosto.

A presente deliberação entra em vigor no dia seguinte ao da sua 
publicação no site do INFARMED, I. P.

15 de Julho de 2009. — O Conselho Directivo: Vasco Maria, presi-
dente — Hélder Mota Filipe, vice -presidente — Luísa Carvalho, vice-
-presidente — António Neves, vogal — Fernando Bello, vogal.

202120322 

 Despacho n.º 17831/2009
Nos termos e ao abrigo das disposições conjugadas dos artigos 35.º a 

37.º do Código do Procedimento Administrativo (CPA), da delegação de 
poderes constante da deliberação de 22 de Outubro de 2008, do conselho 
directivo do INFARMED — Autoridade Nacional do Medicamento e 
Produtos de Saúde (INFARMED, I. P.), publicada sob o n.º 2978/2008, 
no Diário da República, 2.ª série, n.º 216, de 6 de Novembro de 2008, e 
dos estatutos do INFARMED, I. P., aprovados pela Portaria n.º 810/2007, 
de 27 de Julho:

1 — Subdelego, com a faculdade de subdelegar, no Director da Di-
recção de Avaliação de Medicamentos, e, nos casos de ausência, falta ou 
impedimento deste, em quem o substitui, relativamente às atribuições 
dessa direcção, os poderes para:

a) Autorizar a transferência da autorização de introdução no mercado 
de medicamento para novo titular;

b) Autorizar a utilização especial de medicamentos constantes do 
Formulário Hospitalar Nacional de Medicamentos, ou das respecti-
vas listagens anexas, não possuidores de autorização de introdução no 
mercado, de acordo com o artigo 92.º do Decreto -Lei n.º 176/2006, de 
30 de Agosto, e nos termos previstos no regulamento sobre autorizações 
de utilização especial e excepcional de medicamentos aprovado pela 
n.º Deliberação n.º 105/CA/2007, de 1 de Março de 2007, do conselho 
directivo do INFARMED, I. P.;

c) Autorizar as renovações das autorizações de introdução no mercado 
de medicamentos de uso humano, nos termos do regime aprovado pelo 
Decreto -Lei n.º 176/2006, de 30 de Agosto;

d) Autorizar as alterações de tipo I, bem como as de tipo II, dos termos 
das autorizações de introdução no mercado dos medicamentos de uso 
humano, incluindo as alterações de rotulagem e do folheto informativo, 
de acordo com o respectivo regime jurídico;

2 — Subdelego, com a faculdade de subdelegar, no Director da Di-
recção de Gestão do Risco de Medicamentos, e, nos casos de ausência, 
falta ou impedimento deste, em quem o substitui, relativamente às 
atribuições dessa direcção, os poderes para autorizar as alterações dos 
termos das autorizações de introdução no mercado dos medicamentos 
de uso humano, de acordo com o respectivo regime jurídico.

3 — Subdelego, com a faculdade de subdelegar, nos directores da 
Direcção de Avaliação de Medicamentos, Direcção de Gestão do Risco 
de Medicamentos e Direcção de Produtos de Saúde e do Organismo 




