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 Aviso n.º 10423/2010
Por despacho de 23 -04 -2010, 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 12287/2009 publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 133, de 
13 de Julho de 2009, para aquisição directa aos produtores, grossistas e 
importadores de medicamentos contendo substâncias estupefacientes, 
psicotrópicas e seus preparados, concedida à sociedade Clínica de Diálise 
da Figueira da Foz, S. A., para uso exclusivo dos doentes em tratamento 
regular de substituição da função renal, nas suas instalações sitas na Rua 
da Escola, n.º 27, Chã, Taverede, 3080 -847 Figueira da Foz.

23 -04 -2010. — A Directora de Direcção, Dr.ª Fernanda Ralha.
203288611 

 Aviso n.º 10424/2010
Por despacho de 23 -04 -2010, 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 12285/2009 publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 133, de 
13 de Julho de 2009, para aquisição directa aos produtores, grossistas e 
importadores de medicamentos contendo substâncias estupefacientes, 
psicotrópicas e seus preparados, concedida à sociedade DRD — Doenças 
Renais e Diálise, L.da, para uso exclusivo dos doentes em tratamento re-
gular de substituição da função renal, nas suas instalações sitas no Bloco 
Sinemar, 2, Estabelecimento E, Alto da Pega, 4480 -726 Vila do Conde.

23 de Abril de 2010. — A Directora de Direcção, Dr.ª Fernanda Ralha.
203288563 

 Aviso n.º 10425/2010
Por despacho de 23 -04 -2010, 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 12289/2009 publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 133, de 
13 de Julho de 2009, para aquisição directa aos produtores, grossistas e 
importadores de medicamentos contendo substâncias estupefacientes, 
psicotrópicas e seus preparados, concedida à sociedade CDR — Clínica 
de Doenças Renais, L.da, para uso exclusivo dos doentes em tratamento 
regular de substituição da função renal, nas suas instalações sitas na 
Avenida das Forças Armadas, n.º 49, R/c, 1600 -076 Lisboa.

23 -04 -2010. — A Directora de Direcção,  Dr.a Fernanda Ralha
203288425 

 Aviso n.º 10426/2010
Por despacho de 23 -04 -2010, 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 12283/2009 publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 133, de 13 
de Julho de 2009, para aquisição directa aos produtores, grossistas e im-
portadores de medicamentos contendo substâncias estupefacientes, psico-
trópicas e seus preparados, concedida à sociedade DIALAVE — Diálise 
de Aveiro, S. A., para uso exclusivo dos doentes em tratamento regular 
de substituição da função renal, nas suas instalações sitas na Rua João 
Francisco do Casal, n.º 122/124 Esgueira, 3800 -266 Aveiro.

23 -04 -2010. — A Directora de Direcção, Dr. a Fernanda Ralha
203288441 

 Aviso n.º 10427/2010
Por despacho de 23 -04 -2010, 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, foi revogada a autorização patente no Aviso n.º 12279/2009 
publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 133, de 13 de Julho de 
2009, para aquisição directa aos produtores, grossistas e importadores 
de medicamentos contendo substâncias estupefacientes, psicotrópicas e 
seus preparados, concedida à sociedade NEFRONORTE — Centro Renal 
do Norte, S. A., para uso exclusivo dos doentes em tratamento regular 
de substituição da função renal nas suas instalações sitas na Alameda 
Dr. Miranda Rocha, n.º 90, 4630 -200 Marco de Canaveses.

23 -04 -2010. — A Directora de Direcção, Dr.a Fernanda Ralha
203288474 

importadores de medicamentos contendo substâncias estupefacientes, 
psicotrópicas e seus preparados, concedida à sociedade NEFRONOR-
TE — Centro Renal do Norte, S. A., para uso exclusivo dos doentes em 
tratamento regular de substituição da função renal, nas suas instalações 
sitas na Praça General Humberto Delgado, 5050 -242 Régua.

23 -04 -2010. — A Directora de Direcção, Dr.a Fernanda Ralha
203288506 

 Aviso n.º 10428/2010
Por despacho de 23 -04 -2010, 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 12282/2009 publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 133, de 
13 de Julho de 2009, para aquisição directa aos produtores, grossistas e 

 Aviso n.º 10429/2010
Por despacho de 23 -04 -2010, 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 13590/2009 publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 147, de 
31 de Julho de 2009, para aquisição directa aos produtores, grossistas e 
importadores de medicamentos contendo substâncias estupefacientes, 
psicotrópicas e seus preparados, concedida à sociedade DRD — Doenças 
Renais e Diálise, L.da, para uso exclusivo dos doentes em tratamento 
regular de substituição da função renal nas suas instalações sitas na 
Rua Padre Narciso Melo, Edifício Riba Parque, 14/18, 4765 -259 Riba 
D’Ave.

23 -04 -2010. — A Directora de Direcção, Dr. a Fernanda Ralha
203288522 

 Declaração de rectificação n.º 1032/2010
Foi publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 72, de 14 de Abril 

de 2010, o aviso n.º 7454/2010, relativo à abertura de procedimento 
concursal comum para preenchimento de um posto de trabalho do mapa 
de pessoal do INFARMED — Autoridade Nacional do Medicamento e 
Produtos de Saúde, I. P., na modalidade de relação jurídica de emprego 
público por tempo indeterminado.

Por se constatar que o mesmo enferma de evidente erro de cálculo, 
impõe-se proceder à respectiva rectificação:

Assim:
No n.º 12.6, alínea a), onde se lê «No caso dos métodos previstos 

em 12.1.: CF = 45 % PC + 35 % AP + 30 % EPS» deve ler-se «No 
caso dos métodos previstos no n.º 12.1: CF = 45 % PC + 25 % AP + 
+ 30 % EPS».

5 de Maio de 2010. — O Vice-Presidente do Conselho Directivo, em 
substituição do Presidente, Hélder Mota Filipe.

203287331 

 Louvor n.º 263/2010
Por Deliberação do Conselho Directivo de 31 -03 -2010:
O Conselho Directivo do INFARMED — Autoridade Nacional do 

Medicamento e Produtos de saúde, I. P., considerando que:
a) A Deliberação n.º 43/CD/2010, de 16 de Março, instituiu um sistema 

de louvores individuais e colectivos;
b) No Quadro de Avaliação e Responsabilização para 2009 do 

INFARMED, I. P., foi definido como objectivo estratégico o reforço 
da intervenção no Sistema Europeu de Avaliação e Supervisão do Me-
dicamento e Produtos de Saúde;

c) Durante o ano de 2009 foram iniciados 14 Procedimentos de Re-
conhecimento Mútuo e 60 Procedimentos Descentralizados em que 
Portugal actuou como Estado Membro de Referência;

d) O grau de cumprimento, do referido objectivo operacional para 
2009 relativo foi de 214 %;

e) Através da actuação como Estado Membro de Referência o 
INFARMED, I. P. reforça a participação efectiva de Portugal nos pro-
cedimentos europeus de autorização de introdução e de manutenção no 
mercado de medicamentos, ocupando actualmente a 6.ª posição entre 
os Estados Membros;

f) Este facto contribuiu para o reconhecimento da competência e 
efectividade do INFARMED, I. P. nesta área estratégica, por parte dos 
nossos parceiros, nomeadamente a Indústria Farmacêutica Nacional e 
Internacional;

O Conselho Directivo delibera Louvar os colaboradores da Equipa 
de Estado Membro de Referência, da Unidade de Introdução no Mer-
cado — Direcção de Avaliação de Medicamentos, Gilda Calado, João 
Cravo, Jorge Rodrigues, Margarida Oliveira e Marta Marcelino pelo 
trabalho desenvolvido.

INFARMED, I. P., 31 de Março de 2010 — O Presidente do Conse-
lho Directivo, Professor Doutor Vasco António de Jesus Maria. — O 
Vice -Presidente, Hélder Mota Filipe. — O Vogal, António Neves. — O 
Vogal, Fernando Bello.

203287283 




