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funções privadas, à Dra. Maria João de Gois Cachopo Matos Silva, 
técnica superior de Saúde — ramo de Psicologia Clínica. (Isento de 
fiscalização prévia do Tribunal de Contas)

2 de maio de 2012. — A Presidente do Conselho de Administração, 
Isabel Paixão.

206039566 

 Deliberação (extrato) n.º 631/2012
Por deliberação do Conselho de Administração do Centro Hospitalar 

Psiquiátrico de Lisboa, de 05 -04 -2012, foi autorizada acumulação de 
funções privadas, à Dra. Maria João de Gois Cachopo Matos Silva, 
técnica superior de Saúde — ramo de Psicologia Clínica. (Isento de 
fiscalização prévia do Tribunal de Contas)

2 de maio de 2012. — A Presidente do Conselho de Administração, 
Isabel Paixão.

206039639 

 Deliberação (extrato) n.º 632/2012
Por deliberação do Conselho de Administração do Centro Hospitalar 

Psiquiátrico de Lisboa, de 05-04-2012, foi autorizada acumulação de 
funções privadas, à assistente técnica, Susana Maria Torres Ribeiro do 
mapa de pessoal do Centro Hospitalar Psiquiátrico de Lisboa. (Isento 
de fiscalização prévia do Tribunal de Contas).

2 de maio de 2012. — A Presidente do Conselho de Administração, 
Isabel Paixão.

206039525 

 Deliberação (extrato) n.º 633/2012
Por deliberação do Conselho de Administração do Centro Hospitalar 

Psiquiátrico de Lisboa, de 05-04-2012, foi autorizada acumulação de 
funções privadas, à Dra. Carla Etelvina Pinelo Mariz, técnica superior 
de Saúde — ramo de Psicologia Clínica. (Isento de fiscalização prévia 
do Tribunal de Contas)

2 de maio de 2012. — A Presidente do Conselho de Administração, 
Isabel Paixão.

206039485 

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

Aviso n.º 6292/2012
Por despacho de 03 -04 -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 entidade URCURA — Clínica 
de Urgências Ambulatórias, L.da, com sede na Av. das Nações Unidas, 
n.º 29 -B, 1600 -531 Lisboa, a adquirir diretamente aos produtores, 
grossistas e importadores substâncias estupefacientes, psicotrópicas 
e seus preparados, para uso exclusivo dos doentes internados 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.

12 de março de 2012. — A Diretora da Direção de Inspeção e Licen-
ciamentos, Dr.ª Maria Fernanda Ralha.

206040204 

 Aviso n.º 6293/2012
Por despacho de 03 -04 -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 DRHJ — Comércio 
de Produtos Médicos e Farmacêuticos, L.da, com sede social na Ur-
banização Palmela Village, Lote 23 -16, 2950 -580 Quinta do Anjo, a 
comercializar por grosso e exportar de substâncias estupefacientes, 
psicotrópicas e seus preparados, a partir das suas instalações sitas na 
Estrada da Alfarrobeira, 2655 -244 Vialonga, 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.

12 -04 -2012. — A Diretora de Direção de Inspeção e Licenciamentos, 
Dr.ª Maria Fernanda Ralha.

206039858 

 Aviso n.º 6294/2012
Por despacho de 03 -04 -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 Meld — Farmacêutica, L.da, com 
sede social na Rua Principal, n.º 1161, Cabeço de Mouro — Abóboda, 
2785 -114 S. Domingos de Rana, a comercializar por grosso, importar, 
exportar e trânsito de substâncias estupefacientes, psicotrópicas e seus 
preparados, a partir das suas instalações sitas na Estrada Nacional n.º 9, 
quilómetro 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 INFARMED nada 
disser até 90 dias antes do termo do prazo.

12 -04 -2012. — A Diretora de Direção de Inspeção e Licenciamentos, 
Dr.ª Maria Fernanda Ralha.

206040253 

 Aviso n.º 6295/2012
Por despacho de 03 -04 -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 G. S. V. Farmacêutica — Comér-
cio de Produtos Farmacêuticos, L.da, com sede social na Rua Manuel 
Lemos Peixoto, N.º 6 B, Alfragide, 2610 -110 Amadora, a comercializar 
por grosso, importar, exportar e trânsito de 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.

12 -04 -2012. — A Diretora de Direção de Inspeção e Licenciamentos, 
Dr.ª Maria Fernanda Ralha.

206040367 

 Aviso n.º 6296/2012
Por despacho de 12 -04 -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 o Centro Hospitalar do Oeste Norte, com 
sede na Rua Diário de Notícias, 2500 -176 Caldas da Rainha, a adqui-
rir diretamente aos produtores, grossistas e importadores substâncias 
estupefacientes, psicotrópicas e seus preparados, para uso exclusivo 
dos doentes internados nas suas unidades sitas em Caldas da Rainha, 
Alcobaça e Peniche, 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 -04 -2012. — A Diretora da Direção de Inspeção e Licenciamentos, 
Dr.ª Maria Fernanda Ralha.

206040504 

 Aviso n.º 6297/2012
Por despacho de 12 -04 -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 SPMS — Serviços Partilhados 
do Ministério da Saúde, E. P. E., com sede social na Praça de Alvalade, 
n.º 6 — 8.º, 1700 -036 Lisboa, a comercializar por grosso, importar e 
exportar substâncias estupefacientes, psicotrópicas e seus preparados, 
a partir das suas instalações sitas na morada acima referida, 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.

19 -04 -2012. — A Diretora de Direção de Inspeção e Licenciamentos, 
Dr.ª Maria Fernanda Ralha.

206040586 

 Instituto da Droga e da Toxicodependência, I. P.

Deliberação n.º 634/2012
Por deliberação do Conselho Diretivo de 26.01.2012 foi autorizada 

à enfermeira supervisora Maria Ernestina Neto Cruz a renovação de 
horário acrescido de 42h/semanais no exercício das funções de Respon-
sável Nacional de Enfermagem, com efeitos a 01.02.2012 e até à efetiva 
extinção deste Instituto, de acordo com o estipulado nos artigos 54.º e 
55.º do Decreto -Lei n.º 437/91, de 08 de novembro.

28.02.2012. — O Presidente do Conselho Diretivo, João Castel-
-Branco Goulão.

206035289 




