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 Aviso (extrato) n.º 1914/2013
Em cumprimento do disposto na alínea b) do n.º 1 do artigo 37.º da 

Lei n.º 12 -A/2008, de 27 de fevereiro, torna -se público que, na sequên-
cia de procedimento concursal aberto por aviso publicado no Diário 
da República, 2.ª série, n.º 100, de 24 de maio de 2011, foi celebrado 
contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado, 
com efeitos a partir de 17 de setembro de 2012, com a trabalhadora 
Ana Cristina Martins Amaro de Almeida Luís, para exercício de fun-
ções correspondentes à categoria de enfermeiro, da carreira especial de 
enfermagem, do mapa de pessoal da Administração Regional de Saúde 
de Lisboa e Vale do Tejo, I. P./ACES Lisboa Norte, com a remuneração 
definida nos termos do artigo 7.º, do Decreto -Lei n.º 122/2010, de 11 
de novembro, correspondente a 1252,71€, e que se situa posição remu-
neratória entre 15 e 19.

Para efeitos do disposto no n.º 3 do artigo 12.º da LVCR ex vi n.os 2 
e 3 do artigo 73.º do RCTFP, o júri para o período experimental terá a 
seguinte composição:

Presidente: Angelina da Purificação Matos Guerra, Enfermeira 
Chefe;

Vogais efetivos: Ana Cristina Martins Mendes dos Santos, Enfermeira 
Chefe, que substituirá o presidente nas suas faltas ou impedimentos, e 
Aida Maria Costa Nunes Lopes Ferreira, Enfermeira Especialista;

Vogais suplentes: Maria Teresa Videira Antunes, Enfermeira Chefe e 
Ana Maria Frias Silva Coutinho Veiga, Enfermeira Especialista.

O período experimental inicia -se com a celebração do contrato e 
tem a duração de 90 dias, correspondente à duração determinada pelo 
disposto no n.º 1 do artigo 19.º do Decreto -Lei n.º 248/2009, de 22 de 
setembro.

24 de janeiro de 2013. — O Vogal do Conselho Diretivo da Admi-
nistração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo, I. P., Dr. Pedro 
Emanuel Ventura Alexandre.

206730269 

 Aviso (extrato) n.º 1915/2013
Em cumprimento do disposto na alínea b) do n.º 1, do artigo 37.º da 

Lei n.º 12 -A/2008, de 27 de fevereiro, torna -se público que, na sequência 
de procedimento concursal aberto por aviso publicado no Diário da Re-
pública, 2.ª série, n.º 100, de 24 de maio de 2011, foi celebrado contrato 
de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado, com efeitos a 
partir de 01 de outubro de 2012, com o trabalhador António Manuel Cor-
ceiro de Barros, para exercício de funções correspondentes à categoria de 
enfermeiro, da carreira especial de enfermagem, do mapa de pessoal da 
Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo, I.P/ACES 
Lisboa Norte, com a remuneração definida nos termos do artigo 7.º, 
do Decreto -Lei n.º 122/2010, de 11 de novembro, correspondente a 
1.610,62€, e que se situa posição remuneratória entre 19 e 23.

Para efeitos do disposto no n.º 3 do artigo 12.º da LVCR ex -vi n.º 2 
e 3 do artigo 73.º do RCTFP, o júri para o período experimental terá a 
seguinte composição:

Presidente: Maria Teresa Videira Antunes, Enfermeira Chefe
Vogais efetivos: Ana Cristina Martins Mendes dos Santos, Enfermeira 

Chefe, que substituirá o presidente nas suas faltas ou impedimentos, e 
Angelina Purificação Matos Guerra, Enfermeira Chefe;

Vogais suplentes: Aida Maria Costa Nunes Lopes Ferreira, Enfer-
meira Especialista; e Ana Maria Frias Coutinho Veiga, Enfermeira 
Especialista.

O período experimental inicia -se com a celebração do contrato e 
tem a duração de 90 dias, correspondente à duração determinada pelo 
disposto no n.º 1, do artigo 19.º, do Decreto -Lei n.º 248/2009, de 22 
de setembro.

24 de janeiro de 2013. — O Vogal do Conselho Diretivo da Admi-
nistração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo, I. P., Dr. Pedro 
Emanuel Ventura Alexandre.

206730593 

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

Aviso n.º 1916/2013
Por despacho de 09 -01 -2013, 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 manutenção da autorização para comercia-
lizar por grosso, importar, exportar e trânsito de medicamentos contendo 

substâncias estupefacientes, psicotrópicas e seus preparados concedida 
à sociedade Nycomed Portugal, Produtos Farmacêuticos, L.da, a partir 
das instalações sitas no Edifício Logista, Expansão da Área Industrial 
do Passil, Lote 1 -A, Palhavã, 2894 -002 Alcochete, por alteração da sua 
sede social para a Avenida da Torre de Belém, 19, 1.º Esq., 1400 -342 
Lisboa e alteração da denominação para Takeda — Farmacêuticos Por-
tugal, L.da, sendo esta autorização válida por um ano a partir da data 
desta publicação, e considerando -se renovada por igual período, se 
o INFARMED, I. P. nada disser até 90 dias antes do termo do prazo.

11 -01 -2013. — A Vogal do Conselho Diretivo, Dr.ª Paula Almeida.
206730933 

 Aviso n.º 1917/2013
Por despacho de 21 -12 -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 Hospital Terra Quente, S. A., com sede no 
Largo do Município, 5370 -422 Mirandela, a adquirir diretamente aos 
produtores, grossistas e importadores substâncias estupefacientes, psi-
cotrópicas e seus preparados, para uso exclusivo dos doentes internados 
nas suas instalações sitas na Rua 25 de Maio, 5370 -535 Mirandela, 
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.

11 -01 -2013. — A Vogal do Conselho Diretivo, Dr.ª Paula Almeida.
206730852 

 Aviso n.º 1918/2013
Por despacho de 03 -12 -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 Largus Pharma, L.da, com sede 
social na Rua Rodrigo da Fonseca, n.º 62, 2.º Esq., 1250 -193 Lisboa, a 
comercializar por grosso, e exportar substâncias estupefacientes, psi-
cotrópicas e seus preparados, a partir das suas instalações sitas na Rua 
dos Tractores, n.º 647, Armazém 1, Nave A do Polo Logístico VIP do 
Montijo — Alto do Estanqueiro, 2870 -607 Montijo, sendo esta au-
torização 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.

11 de janeiro de 2013. — A Vogal do Conselho Diretivo, Dr.ª Paula 
Almeida.

206730763 

 Aviso n.º 1919/2013
Por despacho de 10 -01 -2013, 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, foi revogada a autorização patente no Aviso 
n.º 24945/2011, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 250, de 
30 -12 -2011, para comercializar por grosso, importar e exportar subs-
tâncias estupefacientes, psicotrópicas e seus preparados, concedida à 
sociedade Larga Vista — Produtos Farmacêuticos, L.da nas instalações 
sitas no Edifício Logista, Expansão da Área Industrial do Passil, Lote 
1 — A, Palhavã, 2894 -002 Alcochete.

11 -01 -2013. — A Vogal do Conselho Diretivo, Dr.ª Paula Almeida.
206731143 

 Inspeção-Geral das Atividades em Saúde

Louvor n.º 174/2013
Ao cessar funções de Inspetor -Geral, louvo Luis Antunes Capelo, 

pelos serviços prestados como motorista, pela cortesia, permanente 
disponibilidade, elevado sentido do dever e competência profissional.

31 de janeiro de 2013. — O Inspetor -Geral, Fernando César Augusto.
206725182 

 Instituto Nacional de Emergência Médica, I. P.

Despacho n.º 2231/2013

Ao abrigo do disposto nos artigos 35.º A 37.º do Código do Procedi-
mento Administrativo, do n.º 3 do artigo 5.º do Decreto-Lei n.º 34/2012, 
de 14 de fevereiro, da Portaria n.º 158/2012, de 22 de maio, do artigo 17.º 
do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de junho, alínea f) do artigos 14.º, 109.º 




