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psicotrópicas e seus preparados, para uso exclusivo dos doentes interna-
dos nas suas instalações sitas na Rua Principal, n.º 26, 2440 -090 Batalha, 
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.

27 -07 -2012. — A Diretora da Direção de Inspeção e Licenciamentos, 
Dr.ª Maria Fernanda Ralha.

206330825 

 Aviso n.º 11242/2012
Por despacho de 16 -07 -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 Santa Casa da Misericórdia de Santa Comba 
Dão, com sede na Quinta do Pereiro, 3440 -393 Santa Comba Dão, a 
adquirir diretamente aos produtores, grossistas e importadores substân-
cias 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.

30 -07 -2012. — A Diretora da Direção de Inspeção e Licenciamentos, 
Dr.ª Maria Fernanda Ralha.

206330882 

 Aviso n.º 11243/2012
Por despacho de 16 -07 -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 Santa Casa da Misericórdia de Vila Real, 
com sede no Largo Monsenhor Jerónimo Amaral, 5000 -663 Vila Real, a 
adquirir diretamente aos produtores, grossistas e importadores substân-
cias estupefacientes, psicotrópicas e seus preparados, para uso exclusivo 
dos doentes internados nas suas instalações sitas na Unidade de Cui-
dados Continuados Integrados de Média Duração e Reabilitação, Rua 
Irmã Virtudes, n.º 2, 5000 -900 Vila Real, 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.

30 -07 -2012. — A Diretora da Direção de Inspeção e Licenciamentos, 
Dr.ª Maria Fernanda Ralha.

206330858 

 Aviso n.º 11244/2012
Por despacho de 16 -07 -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 Santa Casa da Misericórdia de Resende, 
com sede na Rua António Caetano Moura, 4660 -213 Resende, a adqui-
rir 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.

30 -07 -2012. — A Diretora da Direção de Inspeção e Licenciamentos, 
Dr.ª Maria Fernanda Ralha.

206330914 

 Aviso n.º 11245/2012
Por despacho de 16 -07 -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 Santa Casa da Misericórdia do Fundão, 
com sede na Rua João Franco, n.º 59, 6230 -363 Fundão, a adquirir 
diretamente aos produtores, grossistas e importadores substâncias es-
tupefacientes, psicotrópicas e seus preparados, para uso exclusivo dos 
doentes internados nas suas instalações sitas na Quinta do Serrado, Rua 
Aurélio Pinto, S/N, 6230 -352 Fundão, 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.

30 -07 -2012. — A Diretora da Direção de Inspeção e Licenciamentos, 
Dr.ª Maria Fernanda Ralha.

206330703 

 Aviso n.º 11246/2012
Por despacho de 16 -07 -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 Santa Casa da Misericórdia de Vila Nova 
de Poiares, com sede na Quinta das Camélias, 3350 -088 Vila Nova de 
Poiares, a adquirir diretamente aos produtores, grossistas e importado-
res substâncias estupefacientes, psicotrópicas e seus preparados, para 
uso exclusivo dos doentes internados nas suas instalações sitas na Rua 
das Catraias das Necessidades, S/N, 3350 -084 Vila Nova de Poiares, 
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.

30 -07 -2012. — A Diretora da Direção de Inspeção e Licenciamentos, 
Dr.ª Maria Fernanda Ralha.

206330866 

 Instituto Português do Sangue e da Transplantação, I. P.

Despacho n.º 11427/2012
O Decreto -Lei n.º 124/2011, de 29 de dezembro, retificado pela De-

claração de Retificação n.º 12/2012, de 27 de fevereiro, aprovou a nova 
Lei Orgânica do Ministério da Saúde determinando a reorganização dos 
diversos serviços que integram o Ministério.

Nessa sequência, o Decreto -Lei n.º 39/2012, de 16 de fevereiro, e a 
Portaria n.º 165/2012, de 22 de maio, aprovaram a missão, atribuições, 
estrutura organizacional e competências do Instituto Português do Sangue 
e da Transplantação, I. P. (IPST, IP).

Com a entrada em vigor dos citados diplomas legais, e dada a vacatura 
dos cargos de Diretor Técnico dos Centros de Sangue e da Transplan-
tação, torna -se necessário, nos termos do estatuto do pessoal dirigente 
dos serviços e organismos da administração central, regional e local do 
Estado, aprovado pela Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro, alterada pelas 
Leis n.os 51/2005, de 30 de agosto, 64 -A/2008, de 31 de dezembro, e 
3 -B/2010, de 28 de abril, e alterada e republicada pela Lei n.º 64/2011, 
de 22 de dezembro, proceder à nomeação, em regime de substituição, 
dos diretores técnicos, dirigentes intermédios de 1.º grau, de modo a 
assegurar o regular funcionamento dos serviços.

Assim, nos termos do disposto no artigo 27.º da Lei n.º 2/2004, de 
15 de janeiro, republicada pela Lei n.º 64/2011, de 22 de dezembro, do 
artigo 8.º do Decreto -Lei n.º 39/2012, de 16 de fevereiro, e dos artigos 
2.º e 14.º da Portaria n.º 165/2012, de 22 de maio, e considerando o 
preenchimento dos requisitos legais e a detenção do perfil, experiência 
e aptidão técnica necessárias para o exercício das funções inerentes aos 
referidos cargos, determina -se o seguinte:

1 — É nomeada em regime de substituição e em comissão de serviço, 
para exercer o cargo de Diretora Técnica do Centro de Sangue e da 
Transplantação de Lisboa a Lic. Maria Matilde da Conceição Gonçalves 
dos Santos.

2 — É nomeado em regime de substituição e em comissão de ser-
viço, para exercer o cargo de Diretor Técnico do Centro de Sangue e da 
Transplantação de Coimbra o Lic. Mário Chin Tad Muon.

3 — É nomeada em regime de substituição e em comissão de serviço, 
para exercer o cargo de Diretora Técnica do Centro de Sangue e da 
Transplantação do Porto a Lic. Isabel Maria da Fonseca Miranda.

4 — Os nomeados, ficam autorizados, nos termos do n.º 3 do ar-
tigo 31.º da Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro, republicada pela Lei 
n.º 64/2011, de 22 de dezembro, a optarem pelo vencimento das respe-
tivas categorias de origem.

O presente despacho produz efeitos a partir de 1 de julho de 2012.
27 de julho de 2012. — O Presidente do Conselho Diretivo, Hélder 

Fernando Branco Trindade.

Síntese Curricular de Maria Matilde da Conceição 
Gonçalves dos Santos

Maria Matilde da Conceição Gonçalves dos Santos, nasceu em Porti-
mão em 9 de junho de 1954, licenciou -se em Medicina pela Faculdade 
de Medicina de Lisboa em 1977.

Em 1982 iniciou o internato complementar de Imuno -hemoterapia no 
Hospital de Santa Maria tendo obtido o grau de assistente hospitalar por 
exame final em janeiro de 1988. Foi admitida como assistente hospitalar 
em dezembro de 1988 no Instituto Nacional de Sangue, por concurso 
público de provimento.

Obteve o grau de consultor de Imuno -hemoterapia em abril de 1994 
por concurso de provas públicas, tendo sido provida como chefe de ser-
viço do quadro do Instituto Português do Sangue em janeiro de 2000.

Pertence ao colégio da especialidade de Imuno -hemoterapia da Ordem 
dos Médicos.

Tem uma pós -graduação em Gestão da Qualidade em Saúde pelo 
Instituto Superior de Economia e Gestão da Universidade Técnica de 
Lisboa.




