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outubro de 2011, entre a Administração Regional de Saúde de Lisboa 
e Vale do Tejo, I. P., representada por Luís Manuel Martins Amaro, na 
qualidade de Diretor Executivo do Agrupamento de Centros de Saúde da 
Península de Setúbal II — Seixal -Sesimbra e Luís Manuel de Almeida 
Leal, foi celebrado um contrato de trabalho em funções públicas por 
tempo indeterminado, para a categoria de enfermeiro da carreira especial 
de enfermagem, na sequência de procedimento concursal aberto por aviso 
publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 147, de 30 de julho, 
com efeitos a 10 de outubro de 2011, ficando este trabalhador com a 
remuneração de 1 431,66€, correspondente à posição remuneratória entre 
a 2.ª e 3.ª, nível remuneratório entre 19 e 23, da tabela remuneratória 
carreira especial de enfermagem, para o preenchimento de um posto 
de trabalho no ACES Seixal -Sesimbra, Unidade de Cuidados de Saúde 
Personalizados da Quinta do Conde.

21 de março de 2012. — O Presidente da Administração Regional de 
Saúde de Lisboa e Vale do Tejo, I. P., Dr. Luís Manuel de Paiva Gomes 
Cunha Ribeiro.

205941434 

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

Aviso n.º 5226/2012
Por despacho de 14 -02 -2012, 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 2577/2004 
publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 49, de 27 de fevereiro, 
para comercializar por grosso substâncias estupefacientes, psicotrópi-
cas e seus preparados, concedida à sociedade BEIRAVET — Produtos 
Pecuários e Farmacêuticos, L.da nas suas instalações sitas na Rua de 
Manuel Salgueiral, 406, Santa Marinha, 4400 -213 Vila Nova de Gaia.

16 -02 -2012. — A Diretora da Direção de Inspeção e Licenciamentos, 
Dr.ª Fernanda Ralha.

205939912 

 Aviso n.º 5227/2012
Por despacho de 14 -02 -2012, 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 L. Nostrum, S. A., com sede na 
Rua da Bela Vista, n.º 30, 2640 -224 Encarnação, a adquirir diretamente 
aos produtores, grossistas e importadores substâncias estupefacientes, 
psicotrópicas e seus preparados, para uso exclusivo dos doentes interna-
dos nas suas instalações 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.

16 -02 -2012. — A Diretora de Inspeção e Licenciamentos, Dr.ª Maria 
Fernanda Ralha.

205942909 

 Aviso n.º 5228/2012
Por despacho de 17 -02 -2012, 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 concedida através do 
Aviso n.º 11987/2006, publicado no Diário da República, 2.ª série, 
n.º 218, de 13 de Novembro, para comercializar por grosso, importar, 
exportar e trânsito de substâncias estupefacientes, psicotrópicas e seus 
preparados, concedida à sociedade Grunenthal, S. A. nas suas instala-
ções sitas na Rua C, Zona Industrial do Casal de Colaride, Lote 0, R/c, 
Piso 1, 2735 -207 Cacém.

17 -02 -2012. — A Diretora de Direção, Dr.ª Fernanda Ralha.
205940738 

 Aviso n.º 5229/2012
Por despacho de 20-02-2011, 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 manutenção da autorização para 
comercializar por grosso, importar, exportar e trânsito de substâncias 
estupefacientes, psicotrópicas e seus preparados concedida à socie-
dade Ferrer-Azevedos, S. A., a partir das instalações sitas na Estrada da 
Quinta, n.º 148 — 148A, Manique de Baixo, 2645-436 Alcabideche, por 
alteração da sua sede social para a Rua dos Bem Lembrados, n.º 141, 
Manique, 2645-471 Alcabideche, sendo esta autorização válida por um 
ano a partir da data do referido despacho, e considerando-se renovada 

por igual período, se o INFARMED nada disser até 90 dias antes do 
termo do prazo.

22-02-2012. — A Diretora de Direção, Dr.ª Fernanda Ralha.
205939759 

 Aviso n.º 5230/2012
Por despacho de 17 -02 -2012, 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 Sanifauna — Produtos Veteri-
nários, L.da, com sede social na Estrada do Adarse, Centro Empresarial 
de Alverca, Vale das Ervas, D1, 2616 -501 Alverca do Ribatejo, a co-
mercializar por grosso substâncias estupefacientes, psicotrópicas e seus 
preparados, a partir das suas instalações sitas na mesma morada, sendo 
esta autorização válida por um ano a partir da data do referido despacho, 
e considerando -se renovada por igual período, se o INFARMED nada 
disser até 90 dias antes do termo do prazo.

24 de fevereiro de 2012. — A Diretora de Direção de Inspeção e 
Licenciamentos, Dr.ª Maria Fernanda Ralha.

205939686 

 Aviso n.º 5231/2012
Por despacho de 20 -02 -2012, 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 entidade Hospor — Hospitais Portugueses, S. A., 
com sede na Rua D. Manuel I, n.º 183, 4490 -592 Póvoa do Varzim, a 
adquirir diretamente aos produtores, grossistas e importadores substâncias 
estupefacientes, psicotrópicas e seus preparados, para uso exclusivo dos 
doentes internados nas suas instalações sitas no Hospital de Santiago, 
EN 10 — km 37, 2900 -722 Setúbal, 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.

24 de fevereiro de 2012. — A Diretora da Direção de Inspeção e 
Licenciamentos, Dr.ª Maria Fernanda Ralha.

205939637 

 Aviso n.º 5232/2012
Por despacho de 06 -03 -2012, 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 Merck Sharp & Dohme, L.da, com 
sede social no Edifício Vasco da Gama, n.º 19, Quinta da Fonte, 2770 -192 
Paço de Arcos, a comercializar por grosso substâncias estupefacientes, 
psicotrópicas e seus preparados, a partir das suas instalações sitas na 
Estrada Nacional n.º 9, km 17, Terrugem, Vila Verde, 2711 -901 Sintra, 
sendo esta autorização válida por um ano a partir da data do referido 
despacho, e considerando -se renovada por igual período, se o INFAR-
MED nada disser até 90 dias antes do termo do prazo.

07 -03 -2012. — A Diretora de Direção de Inspeção e Licenciamentos, 
Dr.ª Maria Fernanda Ralha.

205938787 

 Aviso n.º 5233/2012
Por despacho de 24 -02 -2012, 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 concedida através do aviso 
n.º 7450/2010, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 72, de 
14 de abril, para comercializar por grosso, importar e exportar subs-
tâncias estupefacientes, psicotrópicas e seus preparados, concedida à 
sociedade Generis Farmacêutica, S. A., nas suas instalações sitas no 
Edifício Logista, Expansão da Área Industrial do Passil, Lote 1 — A, 
Palhavã, 2894 -002 Alcochete.

07 -03 -2012. — A Diretora da Direção de Inspeção e Licenciamentos, 
Dr.ª Fernanda Ralha.

205939531 

 Aviso n.º 5234/2012
Por despacho de 24 -02 -2012, 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 Plurivet — Veterinária 
e Pecuária, L.da, com sede social na Rua Professor Manuel Bernardes 
das Neves, n.º 30, Loja, 2070 -112 Cartaxo, a comercializar por grosso 
e importar substâncias estupefacientes, psicotrópicas e seus prepa-
rados, a partir das suas instalações sitas na EN 114 — 2 km 8, Vale 
Moinhos, 2005 -102 Almoster, sendo esta autorização válida por um 
ano a partir da data do referido despacho, e considerando -se renovada 




