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m) Lisa Ferreira Vicente, ginecologista -obstetra;
n) Luís Manuel Facco Simões Ferreira, pedopsiquiatra;
o) Luís Mendes Graça, ginecologista -obstetra;
p) Luísa Maria Amado Matos, enfermeira especialista em saúde in-

fantil e pediátrica;
q) Maria Manuela de Jesus Correia, pediatra;
r) Maria Teresa Simões Tomé Correia, pediatra/neonatologista;
s) Paolo Maria Casella, cirurgião pediátrico;
t) Paulo Miguel Pereira Sarmento de Carvalho, ginecologista -obstetra;
u) Rui Vasconcelos, pediatra;
v) Valdemar Cardoso Carvalho Martins, pediatra/neonatologista.

2 — A organização e funcionamento, aprovados na primeira reunião, 
são definidos tendo presentes:

a) Os princípios que visam a obtenção de mais ganhos em saúde, 
na perspetiva de uma constante preocupação de elevar os níveis de 
eficiência, bem como os da igualdade de acesso dos cidadãos à saúde, 
da ética, da transparência e da responsabilidade social;

b) A estrutura orgânica da Direção -Geral da Saúde.

3 — O presente despacho produz efeitos a partir da data de hoje.
17 de agosto de 2012. — O Diretor -Geral, Francisco George.

206336293 

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

Aviso n.º 11401/2012
Por despacho de 19 -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 Mangualde, 
com sede na Av. General Humberto Delgado, n.º 20, 3530 -115 Man-
gualde, 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 des-
pacho, e considerando -se renovada por igual período, se o INFARMED 
nada disser até 90 dias antes do termo do prazo.

26 de julho de 2012. — A Diretora de Inspeção e Licenciamentos, 
Dr.ª Maria Fernanda Ralha.

206338115 

 Aviso n.º 11402/2012
Por despacho de 17 -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 Peso da 
Régua, com sede na Rua José Vasques Osório, Apartado 110, 5050 -283 
Peso da Régua, a adquirir diretamente aos produtores, grossistas e im-
portadores substâncias estupefacientes, psicotrópicas e seus preparados, 
para uso exclusivo dos doentes internados nas suas instalações sitas na 
Rua Pedro Verdial, 5050 -283 Peso da Régua, 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.

26 -07 -2012. — A Diretora da Direção de Inspeção e Licenciamentos, 
Dr.ª Maria Fernanda Ralha.

206338204 

 Aviso n.º 11403/2012
Por despacho de 17 -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 Mora, com 
sede na Rua S. João de Deus, Apartado 7, 7490 -909 Mora, 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.

26 de julho de 2012. — A Diretora de Inspeção e Licenciamentos, 
Dr.ª Maria Fernanda Ralha.

206338156 

 Aviso n.º 11404/2012
Por despacho de 18 -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 Sabrosa, 
com sede na Av. General Alves Pedrosa, n.º 1, 5060 -303 Sabrosa, a ad-
quirir 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.

26 -07 -2012. — A Diretora da Direção de Inspeção e Licenciamentos, 
Dr.ª Maria Fernanda Ralha.

206338253 

 Aviso n.º 11405/2012
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 Odemira, 
com sede na Rua Alexandre Herculano, n.º 31, 7630 -142 Odemira, a ad-
quirir diretamente aos produtores, grossistas e importadores substâncias 
estupefacientes, psicotrópicas e seus preparados, para uso exclusivo dos 
doentes internados nas suas instalações sitas na Av. Sacadura Cabral, S/N, 
7630 -123 Odemira, 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.

26 de julho de 2012. — A Diretora de Inspeção e Licenciamentos, 
Dr.ª Maria Fernanda Ralha.

206338189 

 Aviso n.º 11406/2012
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 Seia, com 
sede na Rua da Creche — Apartado 2098, 6270 -459 Seia, 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 Folgosa do Salva-
dor, 6270 -211 Seia, 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.

26 -07 -2012. — A Diretora da Direção de Inspeção e Licenciamentos, 
Dr.ª Maria Fernanda Ralha.

206338278 

 Aviso n.º 11407/2012
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 Tábua, com 
sede no Largo da Silhada — Apartado 96, 3420 -309 Tábua, 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 no Largo Manuel Martins 
Borges, S/N, 3420 -309 Tábua, sendo esta autorização válida por um ano 
a partir da data do despacho, e considerando -se renovada por igual perí-
odo, se o INFARMED nada disser até 90 dias antes do termo do prazo.

26 -07 -2012. — A Diretora da Direção de Inspeção e Licenciamentos, 
Dr.ª Maria Fernanda Ralha.

206338318 

 Aviso n.º 11408/2012
Por despacho de 17 -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 Arganil, com 
sede na Rua Comendador Cruz Pereira, 3300 -034 Arganil, a adquirir 
diretamente aos produtores, grossistas e importadores substâncias estupe-
facientes, psicotrópicas e seus preparados, para uso exclusivo dos doentes 
internados nas suas instalações sitas na Rua Condessa das Canas, n.º 17, 
3300 -034 Arganil, 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.

26 -07 -2012. — A Diretora de Inspeção e Licenciamentos, Dr.ª Maria 
Fernanda Ralha.

206338075 




