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designo para exercer as funções de motorista do meu gabinete Pedro José 
Martins Henriques, assistente operacional, da Administração Regional 
de Saúde de Lisboa e vale do Tejo, I. P.

2 — Para efeitos do disposto no artigo 12.º do mesmo Decreto -Lei a 
nota curricular do designado é publicada em anexo ao presente despacho 
que produz efeitos desde 1 de janeiro de 2012.

3 — Publique -se no Diário da República e promova -se a respetiva 
publicitação na página eletrónica do Governo.

17 de fevereiro de 2012. — O Secretário de Estado da Saúde, Manuel 
Ferreira Teixeira.

ANEXO

Nota curricular
Pedro José Martins Henriques, detentor de relação jurídica de emprego 

público por tempo indeterminado na categoria de assistente operacional 
desde 01/01/2009, pertencente ao mapa de pessoal da Administração 
Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo, I. P., a exercer funções de 
motorista em gabinete ministerial desde 04/07/2011.

800000095 

 Despacho n.º 6817/2012
1 — Ao abrigo do disposto no n.º 2 do artigo 3.º, nos n.os 1, 2 e 3 do 

artigo 11.º e no artigo 12.º do Decreto -Lei n.º 11/2012, de 20 de janeiro, 
designo para exercer as funções de apoio técnico -administrativo do meu 
gabinete Maria José Guerreiro Luz, assistente técnica, da Administração 
Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo, I. P.

2 — Os encargos com a remuneração da designada são assegurados 
pela Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo, I. P., 
e pelo orçamento do meu gabinete, nos termos dos n.os 12 e 13 do 
artigo 13.º do mesmo Decreto -Lei.

3 — Para efeitos do disposto no artigo 12.º do mesmo Decreto -Lei a 
nota curricular da designada é publicada em anexo ao presente despacho 
que produz efeitos desde 1 de janeiro de 2012.

4 — Publique -se no Diário da República e promova -se a respetiva 
publicitação na página eletrónica do Governo.

17 de fevereiro de 2012. — O Secretário de Estado da Saúde, Manuel 
Ferreira Teixeira.

ANEXO

Nota curricular
Maria José Guerreiro Luz, detentora de relação jurídica de emprego 

público por tempo indeterminado na categoria de assistente técnico, 
desde 02/10/1980, pertencente ao mapa de pessoal da Administração 
Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo, I. P., a exercer funções de 
apoio administrativo em gabinete ministerial desde 10/01/1992.
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 Despacho n.º 6818/2012
1 — Ao abrigo do disposto no n.º 2 do artigo 3.º, nos n.os 1, 2 e 3 

do artigo 11.º e no artigo 12.º do Decreto -Lei n.º 11/2012, de 20 de 
janeiro, designo para exercer as funções de motorista do meu gabinete 
José Augusto Ferreira Pina, assistente operacional, da Secretaria -Geral 
do Ministério da Saúde.

2 — Os encargos com a remuneração do designado são assegurados 
pela Secretaria -Geral do Ministério da Saúde e pelo orçamento do meu 
gabinete, nos termos do n.º 14 do artigo 13.º do mesmo Decreto -Lei.

3 — Para efeitos do disposto no artigo 12.º do mesmo Decreto -Lei a 
nota curricular do designado é publicada em anexo ao presente despacho 
que produz efeitos desde 1 de janeiro de 2012.

4 — Publique -se no Diário da República e promova -se a respetiva 
publicitação na página eletrónica do Governo.

17 de fevereiro de 2012. — O Secretário de Estado da Saúde, Manuel 
Ferreira Teixeira.

ANEXO

Nota curricular
José Augusto Ferreira Pina, detentor de relação jurídica de emprego 

público por tempo indeterminado na categoria de assistente operacional, 
desde 11/01/1990, pertencente ao mapa de pessoal da Secretaria -Geral 
de Ministério da Saúde, a exercer funções de motorista em gabinete 
ministerial desde 02/04/1993.
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 Despacho n.º 6819/2012
1 — Ao abrigo do disposto no n.º 2 do artigo 3.º, nos n.os 1, 2 e 3 do 

artigo 11.º e no artigo 12.º do Decreto -Lei n.º 11/2012, de 20 de janeiro, 
designo para exercer as funções de apoio técnico -administrativo do meu 
gabinete Elvira Maria da Silva Gonzaga, assistente técnica, da Secretaria-
-Geral do Ministério da Saúde.

2 — Os encargos com a remuneração da designada são assegura-
dos pela Secretaria -Geral do Ministério da Saúde e pelo orçamento 
do meu gabinete, nos termos do n.º 14 do artigo 13.º do mesmo 
Decreto -Lei.

3 — Para efeitos do disposto no artigo 12.º do mesmo Decreto -Lei a 
nota curricular da designada é publicada em anexo ao presente despacho 
que produz efeitos desde 1 de janeiro de 2012.

4 — Publique -se no Diário da República e promova -se a respetiva 
publicitação na página eletrónica do Governo.

17 de fevereiro de 2012. — O Secretário de Estado da Saúde, Manuel 
Ferreira Teixeira.

ANEXO

Nota curricular
Elvira Maria da Silva Gonzaga, detentora de relação jurídica de 

emprego público por tempo indeterminado na categoria de assistente 
técnico, desde 30/07/1999, pertencente ao mapa de pessoal da Secretaria-
-Geral do Ministério da Saúde, a exercer funções de apoio administrativo, 
em gabinete ministerial, desde 04/06/2002.

800000098 

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

Aviso n.º 6878/2012
Por despacho de 27 -01 -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 Gold Farma — Comércio de 
Produtos Farmacêuticos, L.da, com sede social na Rua Professor Fran-
cisco Gentil, n.º 22 F, 2620 -097 Póvoa de Santo Adrião, a comercializar 
por grosso, importar, exportar e trânsito de substâncias estupefacientes, 
psicotrópicas e seus preparados, a partir das suas instalações sitas na Rua 
dos Tractores, 647, Alto Estanqueiro, Jardia, 2870 -607 Montijo, 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.

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

206085728 

 Aviso n.º 6879/2012
Por despacho de 31 -01 -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 Generis Farmacêutica, S. A., 
com sede social na Rua João de Deus, n.º 19. 2700 -487 Amadora, a co-
mercializar por grosso, importar e exportar substâncias estupefacientes, 
psicotrópicas e seus preparados, a partir das suas instalações sitas na 
Estrada dos Arneiros, n.º 4, 2050 -544 Azambuja, 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.

7 de fevereiro de 2012. — A Diretora de Direção de Inspeção e Li-
cenciamentos, Dr.ª Maria Fernanda Ralha.

206084942 

 Aviso n.º 6880/2012
Por despacho de 31-01-2012, 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 Udifar II — Distribui-
ção Farmacêutica, S. A. , com sede social na Av. Marechal Gomes da 
Costa, n.º 19, 1800-255 Lisboa, a comercializar por grosso substâncias 
estupefacientes, psicotrópicas e seus preparados, a partir das suas insta-
lações sitas no Parque Comercial Lanka, Estrada Nacional 125, km 67, 
Tavagueira — Guia, 8200-425 Albufeira, sendo esta autorização válida 
por um ano a partir da data do referido despacho, e considerando-se 




