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Paula Fernanda Barreira Pedronho g).
Paula Fernanda Lemos Frutuoso b).
Paula Marisa Gomes dos Santos d).
Paula Sofia Pereira Monteiro Resende g).
Paulo Alexandre Borges de Campos f).
Paulo Jorge Alves António b).
Paulo Jorge Costa Pinto a).
Pedro Alexandre Silva Matos b).
Pedro Filipe Santos Lopes a).
Pedro Henrique Cavaleiro Rocha a).
Pedro Miguel Nobre Ferreira Pimenta b).
Ricardo José Ventura Duarte b).
Rita Alexandra Vieira Rebelo a).
Romina Sandra Cabrita Padre Eterno a).
Rosa Coelho Antunes Godinho a).
Rosa Maria Aires Moreira Silva Sousa a).
Rosa Maria Ferreira Ribeiro Pacheco a).
Rui Miguel Vicente Lopes b).
Rute Susana Paulo Matos Oliveira a).
Rute Susana Pereira da Silva a).
Sandra Cristina dos Santos Duarte a).
Sandra Cristina Lopes de Sousa b).
Sandra Cristina Marques Silva a).
Sandra Cristina Rebelo Freixo a).
Sandra Cristina Rocha Pereira Costa a).
Sandra Ferreira Brito b).
Sandra Isabel Morais Parente Vieira a).
Sandra Manuela da Silva Mendes a).
Sandra Maria da Assunção Rocha b).
Sandra Maria Ferreira da Silva Lopes g).
Sandra Maria Hari Domingos Di -Tiane a).
Sandra Mónica da Silva Guilherme a).
Sara Cristina Marques Quitéria a).
Secialina Maria dos Santos Vieira a).
Sérgio Manuel Dantas Pereira Ribeiro f).
Sílvia Cristina Morgado Mendes a).
Sílvia Marina Fernandes Ragageles Cristino f).
Silvye Gabriel Neves a) e d).
Sofia Alexandra Modesto Vieira b).
Sofia Maria Andrade Tadeu Belo a).
Sónia Cristina da Silva Pinto a).
Sónia Machado Simões g).
Sónia Maria Carvalho Pires Reis c).
Sónia Maria Costa da Silva Carvalho a).
Sónia Maria Rodrigues Marques f).
Sónia Vanessa Pereira Tomás a).
Stela Filomena Ferreira Marques do Couto a).
Susana Alexandra Coelho Filipe g).
Susana da Conceição Mendes Martins Gameiro g).
Susana Filipa Jerónimo Almeida b).
Susana Filipa Pereira Teixeira b).
Susana Marina de Jesus Marques Fernandes b).
Susana Raquel Rodrigues Araújo a).
Suzana Margarida Violante Branco a).
Tália Maria Pereira Vidal b).
Tânia Formosa Figueiredo André a).
Tânia Sofia Nunes de Figueiredo f).
Teresa Alexandra Marcelino Lisboa a).
Teresa Cristina Marques Quintela a).
Teresa de Jesus Constantino Paixão a).
Teresa Guilhermina Rufino Antunes a).
Teresa Maria de Oliveira Brites Rodrigues a).
Tiago Carlos Enes Lemos Moreira a).
Vanessa Dias Rodrigues b).
Vânia Catarina Vilhena Xavier b).
Vasco André Ferreira Martins a).
Vera Cristina Soeiro Gomes Nogueira Almeida a).
Vera Lúcia Henriques Paiva b).
Vera Lúcia Lopes de Oliveira a).
Vera Lúcia Ramos Brandão a).
Vera Mónica Afonso Rebelo b).
Vera Mónica Oliveira Valentim de Carvalho f).
Vera Susana de Carvalho Martins Pereira a).
Verónica Alves Caixeiro b).
Victor Manuel da Cruz Marques a).
Vítor Alexandre Jesus Silva a).
Vítor Manuel Mourato Rasteiro a).
Vítor Manuel Neves Ventura b).
Vítor Manuel Silva Alves b).
Vítor Tiago Crespo Pereira b).

Motivos da exclusão
a) Candidatura não preenche o requisito exigido no n.º 3 do aviso de 

abertura do procedimento concursal.
b) Candidatura não preenche o requisito exigido no n.º 4 do aviso de 

abertura do procedimento concursal.
c) Candidatura não preenche o requisito exigido no n.º 4.1 do aviso 

de abertura do procedimento concursal.
d) Candidatura não preenche o requisito exigido no n.º 6 do aviso de 

abertura do procedimento concursal.
e) Candidatura entregue fora do prazo.
f) O procedimento concursal não previu o parecer prévio exigido no 

n.º 2 do artigo 40.º da Lei n.º 55 -A/2010, de 31 de Dezembro.
g) Candidatura não preenche o requisito exigido no n.º 3 do aviso 

de abertura do procedimento concursal e ainda porque o procedimento 
concursal não previu o parecer prévio exigido no n.º 2 do artigo 40.º da 
Lei n.º 55 -A/2010, de 31 de Dezembro.

h) Candidatura não preenche o requisito exigido no n.º 4 do aviso 
de abertura do procedimento concursal e ainda porque o procedimento 
concursal não previu o parecer prévio exigido no n.º 2 do artigo 40.º da 
Lei n.º 55 -A/2010, de 31 de Dezembro.

i) Candidatura não preenche o requisito exigido no n.º 5 do aviso de 
abertura do procedimento concursal e ainda porque o procedimento 
concursal não previu o parecer prévio exigido no n.º 2 do artigo 40.º da 
Lei n.º 55 -A/2010, de 31 de Dezembro.

Desistência da candidatura
Catarina Maria Mesquita Pedro Conceição.

Consideram -se assim notificados todos os candidatos, de que dispõem 
de 10 dias úteis para audiência dos interessados, nos termos do Código do 
Procedimento Administrativo, conforme dispõem o n.º 1 e a alínea d) do 
n.º 3 do artigo 30.º da Portaria n.º 83 -A/2009, de 22 de Janeiro, alterada 
pela Portaria n.º 145 -A/2011, de 6 de Abril.

21 de Outubro de 2011. — O Presidente do Conselho Directivo, Rui 
Gentil de Portugal e Vasconcelos Fernandes.

205290542 

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

Aviso n.º 21786/2011
Por despacho de 08 -09 -2011, 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 INFOSAÚDE — Instituto de 
Formação e Inovação em Saúde, Unipessoal, L.da, com sede na Rua 
das Ferrarias del Rei, Lote EIT 4, Urbanização da Fábrica da Pólvora, 
2730 -269 Barcarena, a fabricar, comercializar por grosso e importar 
substâncias estupefacientes, psicotrópicas e seus preparados, a partir 
das instalações fabris sitas na mesma morada, sendo esta autorização 
válida por um ano a partir da data do despacho, e considerando -se 
renovada por igual período, se o INFARMED nada disser até 90 dias 
antes do termo do prazo.

19 -09 -2011 — A Directora de Direcção de Inspecção e Licenciamen-
tos, Dr.ª Maria Fernanda Ralha.

205290372 

 Aviso n.º 21787/2011
Por despacho de 08 -09 -2011, 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 Movianto Portugal, S. A., com 
sede na Rua do Barreiro, 235, Crestins, 4470 -573 Maia, a comercializar 
por grosso, importar, exportar e trânsito de substâncias estupefacientes, 
psicotrópicas e seus preparados, a partir das instalações sitas em Pinhei-
ros Park II, Casal Pinheiro, 2580 -507 Carregado, sendo esta autorização 
válida por um ano a partir da data do despacho, e considerando -se 
renovada por igual período, se o INFARMED nada disser até 90 dias 
antes do termo do prazo.

19 -09 -2011. — A Directora de Inspecção e Licenciamentos, Maria 
Fernanda Ralha.

205290389 

 Despacho n.º 14899/2011

Nos termos e ao abrigo das disposições conjugadas dos artigos 35.º 
a 37.º do Código do Procedimento Administrativo (CPA), do Decreto-



Diário da República, 2.ª série — N.º 211 — 3 de Novembro de 2011  43571

-Lei n.º 269/2007, de 26 de Julho, que aprovou a orgânica do INFAR-
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, 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, e da delegação de competências 
constante da Deliberação n.º 77/CD/2010, de 2 de Junho de 2010, do 
Conselho Directivo do INFARMED, I. P.:

1 — Subdelego na directora de Gestão do Risco de Medicamentos:
1.1 — Relativamente ao pessoal afecto à Direcção de Gestão do Risco 

de Medicamentos, os poderes para:
a) Afectar o pessoal na área da respectiva unidade orgânica;
b) Autorizar os funcionários e agentes a comparecer em juízo, quando 

requisitados nos termos da lei de processo;
c) Autorizar deslocações em serviço no território nacional e ao es-

trangeiro, quanto a estas, relativamente aos colaboradores da respectiva 
direcção que se encontrem designados representantes em grupos ou 
comités internacionais ou da União Europeia;

d) Autorizar a realização de despesas com deslocações em serviço ao 
estrangeiro previstas na alínea anterior, até ao limite de € 2000.

1.2 — Os poderes para assinar toda a correspondência destinada à 
comunicação aos interessados das deliberações do conselho directivo 
no âmbito das atribuições da Direcção de Gestão do Risco de Medica-
mentos, bem como dos despachos exarados pela subdelegante ou em sua 
substituição no âmbito das referidas atribuições, excepto no que respeita 
à correspondência dirigida aos gabinetes dos membros do Governo ou a 
qualquer órgão de soberania, bem como a que proceda à comunicação 
dos despachos de natureza normativa ou de qualquer outra informação 
vinculativa do INFARMED, I. P.

1.3 — Os poderes para autorizar a passagem de certidões de docu-
mentos arquivados na Direcção de Gestão do Risco de Medicamentos, 
excepto quando tenham matéria confidencial ou reservada, bem como 
a restituição de documentos aos interessados.

2 — A presente delegação não prejudica os poderes de avocação e 
superintendência do conselho directivo e da subdelegante no âmbito dos 
poderes ora subdelegados, bem como das suas competências próprias.

3 — O presente despacho produz efeitos desde 1 de Abril de 2011, 
ficando deste modo ratificados todos os actos que tenham sido praticados 
desde aquelas datas no âmbito dos poderes ora subdelegados.

14 de Outubro de 2011. — A Vogal do Conselho Directivo, Cristina 
Maria Moreira Campos Furtado Figueiredo.

205289799 

 Instituto da Droga e da Toxicodependência, I. P.

Despacho n.º 14900/2011
Por deliberação do conselho directivo, datada de 6 de Outubro de 2011, 

proferida ao abrigo da alínea d ) do n.º 1 do despacho n.º 12132/2011, 
de 15 de Setembro, da subdelegação de competências do Secretário de 
Estado Adjunto do Ministro da Saúde, foi autorizada a renovação da 
licença especial, para exercício de funções transitórias em Macau, por 
um ano, ao abrigo do n.º 1 do artigo 1.º do Decreto -Lei n.º 89/G/98, 
de 13 de Abril, com efeitos a 1 de Outubro de 2011, relativamente ao 
licenciado Carlos Manuel Rangel Silvano Fernandes.

21 de Outubro de 2011. — O Presidente do Conselho Directivo, João 
Castel Branco Goulão.

205292698 

 Despacho n.º 14901/2011
Nos termos e ao abrigo do n.º 2 do artigo 36.º do Código do Procedi-

mento Administrativo, aprovado pelo Decreto -Lei n.º 442/91, de 15 de 
Novembro, na redacção que lhe foi dada pelo Decreto -Lei n.º 6/96 de 
31 de Janeiro, e no uso da autorização concedida pelo n.º 6 do Despacho 
n.º 12132/2011, publicado no Diário da República n.º 178, 2.ª série, de 
15 de Setembro de 2011, o conselho directivo do Instituto da Droga 
e da Toxicodependência, I. P., em 21 de Outubro de 2011, deliberou 
subdelegar:

1 — Nos membros do conselho directivo os poderes necessários para 
a prática dos seguintes actos:

1.1 — No âmbito da gestão de recursos humanos:
a) Autorizar a prestação e o pagamento do trabalho extraordinário, 

nocturno e em dias de descanso semanal, complementar e feriados, nos 
termos da alínea b) do n.º 2 do artigo 161.º do Regime do Contrato de 
Trabalho em Funções Públicas aprovado pela Lei n.º 59/2008, de 11 de 

Setembro, para além dos limites fixados no n.º 1 da citada disposição 
legal e com a observância do limite imposto pelo corpo do n.º 2;

b) Autorizar a prática de horário acrescido, bem como fazê -lo cessar, 
nos termos do regime legal da respectiva carreira;

c) Autorizar a inscrição e participação dos trabalhadores dos servi-
ços em estágios, congressos, reuniões, seminários, colóquios, cursos 
de formação ou outras iniciativas semelhantes que ocorram fora do 
território nacional, incluindo os destinados a assegurar a presença por-
tuguesa em quaisquer reuniões ou instâncias de âmbito comunitário, do 
Conselho da Europa e da Organização Mundial da Saúde, nos termos 
da legislação aplicável e com observância do disposto no Despacho 
n.º 867/2002 (2.ª série), publicado no Diário da República, n.º 11, de 
14 de Janeiro de 2002.

1.2 — No âmbito da gestão orçamental, exceptuando o PIDDAC:
a) Autorizar despesas com empreitadas de obras públicas, locação e 

aquisição de bens e serviços até €1.500.000,00;
b) Designar os júris e delegar a competência para proceder à audiência 

prévia cujo valor não exceda o agora subdelegado;
c) Conceder adiantamentos a empreiteiros e a fornecedores de bens 

e serviços de preço de valor igual ou superior a € 100 000, desde que 
respeitados os condicionalismos previstos nos n.os 1 e 2 do artigo 292.º do 
Código dos Contratos Públicos aprovado pelo Decreto -Lei n.º 18/2008, 
de 29 de Janeiro;

d) Autorizar deslocações e transporte, quando em serviço oficial, e a 
título excepcional devidamente fundamentado, por avião, no território 
nacional ou no estrangeiro, nos termos do artigo 24.º do Decreto -Lei 
n.º 106/98, de 24 de Abril, e pagamento de abonos, antecipados ou 
não, nos termos da legislação em vigor e no respeito pelas orientações 
definidas na Resolução do Conselho de Ministros n.º 51/2006, de 13 de 
Abril.

1.3 — No âmbito das comissões para a dissuasão da toxicodepen-
dência:

a) Autorizar a inscrição e participação dos membros e dos trabalha-
dores das comissões em estágios, congressos, reuniões, seminários, 
colóquios, cursos de formação ou outras iniciativas semelhantes que 
ocorram no estrangeiro, incluindo os destinados a assegurar a presença 
portuguesa em quaisquer reuniões ou instâncias de âmbito comunitário, 
do Conselho da Europa e da Organização Mundial de Saúde;

b) Aprovar o respectivo mapa de férias dos membros das comissões;
c) Autorizar a realização de acções de formação específica na área 

da dissuasão.

2 — Nos delegados regionais das Delegações Regionais do Norte, 
do Centro, de Lisboa e Vale do Tejo, do Alentejo e do Algarve e na 
directora do Departamento de Planeamento e Administração Geral os 
poderes necessários para a prática dos seguintes actos:

2.1 — No âmbito da gestão de recursos humanos:
a) Autorizar a prestação e o pagamento do trabalho extraordinário, 

nocturno e em dias de descanso semanal, complementar e feriados, nos 
termos da alínea b) do n.º 2 do artigo 161.º do Regime do Contrato de 
Trabalho em Funções Públicas aprovado pela Lei n.º 59/2008, de 11 de 
Setembro, para além dos limites fixados no n.º 1 da citada disposição 
legal e com a observância do limite imposto pelo corpo do n.º 2;

b) Autorizar a prática de horário acrescido, bem como fazê -lo cessar, 
nos termos do regime legal da respectiva carreira;

c) Autorizar a inscrição e participação dos trabalhadores dos serviços 
em estágios, congressos, reuniões, seminários, colóquios, cursos de for-
mação ou outras iniciativas semelhantes que ocorram fora do território 
nacional, incluindo os destinados a assegurar a presença portuguesa em 
quaisquer reuniões ou instâncias de âmbito comunitário, do Conselho da 
Europa e da Organização Mundial da Saúde, nos termos da legislação 
aplicável e com observância do disposto no Despacho n.º 867/2002 
(2.ª série), publicado no Diário da República, n.º 11, de 14 de Janeiro 
de 2002, quando não importem custos para o serviço.

2.2 — No âmbito da gestão orçamental, exceptuando o PIDDAC:
a) Autorizar despesas com empreitadas de obras públicas, locação e 

aquisição de bens e serviços até €300.000,00;
b) Designar os júris e delegar a competência para proceder à audiência 

prévia cujo valor não exceda o agora subdelegado;
c) Conceder adiantamentos a empreiteiros e a fornecedores de bens 

e serviços de preço de valor igual ou inferior a € 45 000, desde que res-
peitados os condicionalismos previstos nos n.os 1 e 2 do artigo 292.º do 
Código dos Contratos Públicos aprovado pelo Decreto -Lei n.º 18/2008, 
de 29 de Janeiro.




