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 Aviso n.º 11451/2012
Por despacho de 19 -07 -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 Santa Casa da Misericórdia de 
São João da Madeira, com sede na Rua Manuel Luís Leite Júnior, n.º 777, 
3700 -183 São João da Madeira, a adquirir diretamente aos produtores, 
grossistas e importadores substâncias estupefacientes, psicotrópicas e 
seus preparados, para uso exclusivo dos doentes internados nas suas ins-
talações sitas na Unidade de Cuidados Continuados de Longa Duração e 
Manutenção “Sidónio de Pinho Álvares Pardal”, Rua Manuel Luís Leite 
Júnior, n.º 757, 3700 -183 São João da Madeira, 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 de julho de 2012. — A Diretora da Direção de Inspeção e Licen-
ciamentos, Dr.ª Maria Fernanda Ralha.

206339996 

 Aviso n.º 11452/2012
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 Santar, 
com sede no Largo Visconde de Taveiro, 3520 -127 Nelas, 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 Edifício Centro de 
Saúde — UCC, Av. João XXIII, 3520 -059 Nelas, sendo esta autoriza-
ção 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 de julho de 2012. — A Diretora da Direção de Inspeção e Licen-
ciamentos, Dr.ª Maria Fernanda Ralha.

206340018 

 Aviso n.º 11453/2012
Por despacho de 18 de julho de 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 Santa Casa da Misericórdia 
de Faro, com sede na Rua João Dias, 6, 8000 -269 Faro, 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 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 de julho de 2012. — A Diretora da Direção de Inspeção e Licen-
ciamentos, Maria Fernanda Ralha.

206339914 

 Aviso n.º 11454/2012
Por despacho de 19 de julho de 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 Santa Casa da Misericórdia 
de Arouca, com sede na Rua Dr. António Casimiro Leão Pimentel, 4, 
4540 -132 Arouca, a adquirir diretamente aos produtores, grossistas e 
importadores substâncias estupefacientes, psicotrópicas e seus prepara-
dos, 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 de julho de 2012. — A Diretora da Direção de Inspeção e Licen-
ciamentos, Maria Fernanda Ralha.

206339922 

 Aviso n.º 11455/2012
Por despacho de 16 -07 -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 Santa Casa da Misericór-
dia de Alhos Vedros, com sede no Largo da Misericórdia, n.º 17, 
2860 -027 Alhos Vedros, a  adquirir diretamente aos produtores, 
grossistas e importadores substâncias estupefacientes, psicotrópi-
cas e seus preparados, para uso exclusivo dos doentes internados 
nas suas instalações sitas na Unidade de Cuidados Continuados 
Integrados “Francisco Marques Estaca Jr.”, Rua João de Almeida, 
Bairro Gouveia, 2860 -013 Alhos Vedros, 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 de julho de 2012. — A Diretora da Direção de Inspeção e Licen-
ciamentos, Dr.ª Maria Fernanda Ralha.

206339988 

 Aviso n.º 11456/2012
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 Nossa Se-
nhora dos Milagres, com sede na Rua Coronel Neves, 3680 -119 Oliveira 
de Frades, a adquirir diretamente aos produtores, grossistas e importa-
dores substâncias estupefacientes, psicotrópicas e seus preparados, para 
uso exclusivo dos doentes internados nas suas instalações sitas na Rua 
da Misericórdia, s/n, 3680 -119 Oliveira de Frades, sendo esta autoriza-
ção 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 de julho de 2012. — A Diretora da Direção de Inspeção e Licen-
ciamentos, Dr.ª Maria Fernanda Ralha.

206340026 

 Aviso n.º 11457/2012
Por despacho de 18 -07 -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 Santa Casa da Misericórdia de 
Monção, com sede no Largo dos Néris, 4950 -486 Monção, a adquirir 
diretamente aos produtores, grossistas e importadores substâncias 
estupefacientes, psicotrópicas e seus preparados, para uso exclu-
sivo dos doentes internados nas suas instalações sitas no Lugar das 
Barreiras Mazedo, 4950 -277 Monção, 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 de julho de 2012. — A Diretora da Direção de Inspeção e Licen-
ciamentos, Dr.ª Maria Fernanda Ralha.

206340042 

 MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CIÊNCIA

Direção Regional de Educação do Norte

Agrupamento de Escolas de António Nobre

Aviso n.º 11458/2012
Dando cumprimento ao disposto no n.º 6 do artigo 36.º da Portaria 

n.º 83 -A/2009, de 22 de janeiro, com as alterações introduzidas 
pela Portaria n.º 145 -A/2011, de 6 de abril, torna -se pública a lista 
de ordenação final do procedimento concursal comum de recru-
tamento para a ocupação de 2 postos de trabalho em regime de 
contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado 
para a carreira e categoria de assistente operacional, constante do 
aviso n.º 7921/2012, de 8 de junho de 2012, Diário da República, 
2.ª série, n.º 111. 

Número
de ordem Nome Classificação 

final

1 Lúcia Maria da Silva Fonseca Sousa . . . . . . . . 19,06
2 José Carlos Magalhães Martins da Costa. . . . . 16,10
3 Cármen de Lurdes Batata Olivença   . . . . . . . . 13,75
4 Isabel Maria Martins da Silva  . . . . . . . . . . . . . 13,56

 A referida lista foi homologada por despacho da Presidente da CAP, 
de 2012.08.21, da qual foi dado conhecimento ao candidato através de 
notificação pessoal, afixado na entrada principal da Escola e divulgada 
na página eletrónica do Agrupamento.

22 de agosto de 2012. — A Presidente da Comissão Administrativa 
Provisória, Conceição Maria Antunes de Sousa.

206339509 




