
34498  Diário da República, 2.ª série — N.º 121 — 24 de Junho de 2010 

Artigo 15.º
Deveres de sigilo e custódia

1 — Os membros da CAM estão obrigados a guardar absoluto sigilo 
de todos os elementos apresentados ao INFARMED, I. P., à Comissão 
Europeia, à Agência Europeia de Medicamentos ou à autoridade com-
petente de outro Estado membro ou que ao INFARMED, I. P., tenham 
sido transmitidos pela mesma Agência ou pela autoridade competente 
de outro Estado membro, de que, por ocasião do exercício das suas 
funções, tomem conhecimento.

2 — Os membros da CAM são responsáveis pela adequada custódia 
e devolução atempada de todo e qualquer processo de medicamento, 
incluindo os respectivos Drug Master Files, que lhes sejam confiados 
para o exercício das suas funções.

3 — Para os efeitos dos números anteriores, os membros da CAM 
devem subscrever uma declaração segundo o modelo que constitui o 
Anexo II ao presente Regulamento, que dele faz parte integrante.

Artigo 16.º
Remuneração

Os membros da CAM que não sejam trabalhadores do INFARMED, I. P., 
são remunerados nos termos a fixar por diploma dos Ministros das Fi-
nanças e da Saúde.

Artigo 17.º
Secretário executivo

1 — A gestão administrativa da CAM é assegurada pelo secretário 
executivo, a quem compete apoiar a direcção da CAM.

2 — Compete ainda ao secretário executivo assegurar o apoio às reuni-
ões do plenário da CAM, das subcomissões e dos grupos de trabalho.

3 — O secretário executivo é nomeado pelo Conselho Directivo do 
INFARMED, I. P.

Artigo 18.º
Plataforma informática de divulgação e de troca de informação
1 — A CAM disporá de uma plataforma informática que constituirá 

o veículo de disponibilização e intercâmbio de informação entre todos 
os seus membros.

2 — Os pareceres, bem como as actas das reuniões, obedecem aos 
formatos definidos pelo INFARMED, I. P.

3 — As condições e níveis de acesso à plataforma informática a que 
se refere o n.º 1 são definidos pelo INFARMED, I. P. 
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 Deliberação n.º 1127/2010
Nos termos e ao abrigo das disposições conjugadas dos artigos 35.º 

a 37.º do Código do Procedimento Administrativo (CPA), do Decreto-
-Lei n.º 269/2007, de 26 de Julho, que aprovou a orgânica do INFAR-
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MED — Autoridade Nacional do Medicamento e Produtos de Saúde, I. P. 
(INFARMED, I. P.), dos estatutos do INFARMED, I. P., aprovados 
pela Portaria n.º 810/2007, de 27 de Julho, e do regulamento interno 
do INFARMED, I. P. aprovado pelo despacho normativo n.º 5/2008, 
de 22 de Novembro de 2007, publicado no Diário da República, 
2.ª série, n.º 29, de 11 de Fevereiro de 2008, o Conselho Directivo do 
INFARMED, I. P., delibera:

1 — Delegar, com a faculdade de subdelegar, no seu presidente, 
Prof. Doutor Jorge Manuel Torgal Dias Garcia e, nos casos de ausência, 
falta ou impedimento deste, no seu vogal, Dr. António Manuel Oliveira 
das Neves, todas as competências relativas à esfera de intervenção do 
Gabinete de Planeamento e Qualidade e do Gabinete Jurídico e de 
Contencioso.

2 — Delegar, com a faculdade de subdelegar, no seu vogal Dr. An-
tónio Manuel Oliveira das Neves e, nos casos de ausência, falta ou 
impedimento deste, no seu presidente, Prof. Doutor Jorge Manuel Torgal 
Dias Garcia, todas as competências relativas à esfera de intervenção 
da Direcção de Sistemas e Tecnologias de Informação e da Direcção 
de Recursos Humanos, Financeiros e Patrimoniais e, em particular, no 
âmbito da gestão de recursos humanos, a competência para a prática 
dos seguintes actos:

a) Autorizar o gozo e a acumulação de férias;
b) Justificar ou injustificar faltas.

3 — Delegar, com a faculdade de subdelegar, no seu vice -presidente, 
Prof. Doutor Hélder Dias Mota Filipe, e, nos casos de ausência, falta ou 
impedimento deste, no seu vice -presidente, Dr. Miguel Vigeant Gomes, 
todas as competências relativas à esfera de intervenção da Direcção de 
Avaliação de Medicamentos e da Direcção de Produtos de Saúde, e, 
designadamente, a competência para a prática dos seguintes actos:

a) Autorizar a introdução no mercado de medicamentos de uso 
humano, incluindo autorizações de utilização especial e autorizações 
excepcionais por razões de saúde pública, registo simplificado de me-
dicamentos homeopáticos e registo de utilização tradicional de medi-
camentos à base de plantas, e a renovação destas autorizações, bem 
como suspendê -las ou revogá -las nos termos do regime aprovado pelo 
Decreto -Lei n.º 176/2006, de 30 de Agosto;

b) Autorizar alterações dos termos das autorizações de introdução 
no mercado e do registo de medicamentos de uso humano, bem como 
suspender e revogar estas autorizações e registos por razões de saúde 
pública;

c) Praticar os actos necessários à comercialização e utilização de 
produtos de saúde nos termos da legislação aplicável;

d) Praticar os actos relativos ao exercício das competências concedidas 
por lei ao conselho directivo do INFARMED pela legislação aplicável 
aos ensaios clínicos com medicamentos de uso humano;

e) Autorizar a transmissão de dados para as bases de dados europeias 
de registo de ensaios clínicos de uso humano.

4 — Delegar, com a faculdade de subdelegar, no seu vice -presidente, 
Prof. Doutor Hélder Dias Mota Filipe, e, nos casos de ausência, falta 
ou impedimento deste, na sua vogal, Prof.ª Doutora Cristina Maria 
Moreira Campos Furtado Figueiredo, todas as competências relativas 
à esfera de intervenção do Gabinete de Aconselhamento Regulamentar 
e Científico.

5 — Delegar, com a faculdade de subdelegar, no seu vice -presidente, 
Dr. Miguel Vigeant Gomes, e, nos casos de ausência, falta ou impedi-
mento deste, no seu vice -presidente, Prof. Doutor Hélder Dias Mota Fi-
lipe, todas as competências relativas à esfera de intervenção da Direcção 
de Avaliação Económica e Observação do Mercado.

6 — Delegar, com a faculdade de subdelegar, no seu vice -presidente, 
Dr. Miguel Vigeant Gomes, e, nos casos de ausência, falta ou impe-
dimento deste, na sua vogal, Prof.ª Doutora Cristina Maria Moreira 
Campos Furtado Figueiredo, todas as competências relativas à esfera 
de intervenção da Direcção de Gestão de Informação e Comunicação e 
do Organismo Notificado.

7 — Delegar, com a faculdade de subdelegar, na sua vogal, Prof.ª Dou-
tora Cristina Maria Moreira Campos Furtado Figueiredo, e, nos casos 
de ausência, falta ou impedimento desta, no seu vice -presidente, Prof. 
Doutor Hélder Dias Mota Filipe, todas as competências relativas à 
esfera de intervenção da Direcção de Inspecção e Licenciamento e 
da Direcção de Comprovação da Qualidade e, em especial, quanto à 
Direcção de Inspecção e Licenciamento, os poderes para a prática dos 
seguintes actos:

a) Autorizar o fabrico e a importação de medicamentos de uso humano 
e experimentais;

b) Autorizar o exercício da actividade de distribuição por grosso de 
medicamentos de uso humano e emitir o respectivo alvará;

c) Autorizar a instalação e o funcionamento dos estabelecimentos que 
se dedicam à distribuição e comercialização de medicamentos de uso 
humano e de produtos de saúde, designadamente os estabelecimentos 
de comércio por grosso de medicamentos, as farmácias e os postos de 
medicamentos, bem como homologar a lista de classificação dos con-
correntes à instalação ou transferência de farmácias e emitir os alvarás 
e outros títulos comprovativos daquela autorização;

d) Ordenar a realização de inspecções e vistorias aos estabelecimen-
tos referidos na alínea anterior e aos estabelecimentos, instituições e 
unidades em que dispositivos médicos sejam fabricados, importados 
ou exportados, distribuídos ou utilizados na prestação de cuidados de 
saúde;

e) Autorizar o averbamento e cancelamento das direcções técnicas 
nas farmácias de oficina;

f) Autorizar os averbamentos de transmissão de propriedade e cessões 
de exploração nos alvarás das farmácias de oficina;

g) Suspender o exercício das actividades de fabrico de dispositi-
vos médicos a a actividade de distribuição por grosso de dispositivos 
médicos e impor condições ou deveres especiais ao exercícios dessas 
actividades;

h) No âmbito do regime relativo aos estupefacientes e substâncias 
psicotrópicas, autorizar o cultivo, produção, fabrico, emprego, comércio, 
distribuição, importação, exportação, introdução, expedição, trânsito, 
detenção a qualquer título e uso de plantas, substâncias e preparações 
compreendidas nas tabelas I a IV do Decreto -Lei n.º 15/93, de 22 de 
Janeiro, nos termos do Decreto Regulamentar n.º 61/94, de 12 de Ou-
tubro.

8 — Delegar, com a faculdade de subdelegar, na sua vogal, Prof.ª Dou-
tora Cristina Maria Moreira Campos Furtado Figueiredo, e, nos casos de 
ausência, falta ou impedimento desta, no seu vice -presidente, Dr. Miguel 
Vigeant Gomes, todas as competências relativas à esfera de intervenção 
da Direcção de Gestão do Risco de Medicamentos.

9 — Delegar no seu presidente, Prof. Doutor Jorge Manuel Torgal 
Dias Garcia, a competência para a prática dos actos delegados nos vice-
-presidentes e nos vogais do conselho directivo.

10 — São ratificados todos os actos que tenham sido praticados desde 
1 de Junho de 2010 pelos membros do conselho directivo no âmbito 
dos poderes ora delegados.

Lisboa, 2 de Junho de 2010. — O Conselho Directivo: Jorge Torgal, 
Presidente — Hélder Mota Filipe, Vice -Presidente — Miguel Vigeant 
Gomes, Vice -Presidente — Cristina Furtado, Vogal — António Neves, 
Vogal.
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 Instituto da Droga e da Toxicodependência, I. P.

Delegação Regional de Lisboa e Vale do Tejo

Aviso n.º 12651/2010
Por deliberação do Conselho Directivo do Instituto da Droga e da 

Toxicodependência, I. P. de 9 de Abril de 2010:
Na sequência da homologação da lista de classificação final do con-

curso interno de acesso limitado para ocupação de três postos de trabalho 
na categoria de assessor da carreira técnica superior de saúde, do mapa 
de pessoal da Delegação Regional de Lisboa e Vale do Tejo do Instituto 
da Droga e da Toxicodependência, IP, aberto por aviso afixado em 31 de 
Agosto de 2009, foi autorizada a celebração de contrato de trabalho em 
funções públicas por tempo indeterminado, na categoria de assessor, com 
Ana Cristina Pereira Martins, Fernanda Isabel de Amaral Brum Prezado 
Santos e Melo da Bernarda e Rui Jorge Xavier Castro Rodrigues, com 
o vencimento de € 2.164,29 (dois mil cento e sessenta e quatro euros e 
vinte e nove cêntimos) correspondente ao escalão 1, índice 160. Estes 
contratos produzem os seus efeitos a 9 de Abril de 2010.

08.06.2010. — O Delegado Regional de Lisboa e Vale do Tejo, An-
tónio Manuel Figueiredo Maia.

203392575 

 Aviso n.º 12652/2010
Por deliberação do Conselho Directivo do Instituto da Droga e da 

Toxicodependência, I. P. de 29 de Abril de 2010:
Na sequência da homologação da lista de classificação final do con-

curso interno de acesso limitado para ocupação de um posto de trabalho 
na categoria de técnico de informática de grau 2, da carreira técnica de 
informática, do mapa de pessoal da Delegação Regional de Lisboa e 
Vale do Tejo do Instituto da Droga e da Toxicodependência, IP, aberto 




