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deve ler -se:

«[...] para o mapa de pessoal da Administração Regional de Saúde 
de Lisboa e Vale do Tejo, para o ACES da Grande Lisboa VIII — Sin-
tra Mafra.»
1 de fevereiro de 2013. — O Vogal do Conselho Diretivo, Pedro 

Emanuel Ventura Alexandre.
206752739 

 Despacho (extrato) n.º 2786/2013
Por despacho do Vogal do Conselho Diretivo da Administração Regio-

nal de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo, I. P., de 23 de março de 2012, e 
despacho do Conselho de Administração da HPP Hospital de Cascais de 
20 de março de 2012 foi autorizada a consolidação da mobilidade interna, 
nos termos do artigo 64.º da Lei n.º 12 -A/2008, de 27 de fevereiro, a Maria 
Alice de Almeida Rocha, assistente técnica do mapa de pessoal do Centro 
Hospitalar de Cascais, para o da Administração Regional de Saúde de 
Lisboa e Vale do Tejo, IP/ACES da Grande Lisboa XI — Cascais.

5 de fevereiro de 2013. — O Vogal do Conselho Diretivo da Ad-
ministração Regional de Saúde de Lisboa e Vale Tejo, I. P., Dr. Pedro 
Emanuel Ventura Alexandre.

206753135 

 Despacho (extrato) n.º 2787/2013
Por despacho do Vogal do Conselho Diretivo da Administração Regio-

nal de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo, I. P., de 23 de março de 2012, e 
despacho do Conselho de Administração da HPP Hospital de Cascais de 
20 de março de 2012 foi autorizada a consolidação da mobilidade interna, 
nos termos do artigo 64.º da Lei n.º 12 -A/2008, de 27 de fevereiro, a 
Luísa Domingues Rodrigues, assistente técnica do mapa de pessoal do 
Centro Hospitalar de Cascais, para a Administração Regional de Saúde 
de Lisboa e Vale do Tejo, IP/ ACES da Grande Lisboa XI — Cascais.

5 de fevereiro de 2013. — O Vogal do Conselho Diretivo da Ad-
ministração Regional de Saúde de Lisboa e Vale Tejo, I. P., Dr. Pedro 
Emanuel Ventura Alexandre.

206753143 

 Centro de Medicina de Reabilitação da Região
Centro — Rovisco Pais

Aviso (extrato) n.º 2492/2013
 Em cumprimento do disposto no Código do Procedimento Administra-

tivo, da Portaria 83 -A/2009 de 22 de janeiro e do Decreto -Lei n.º 437/1991 
de 8 de novembro, e para conhecimento dos interessados, torna -se publica 
a lista de candidatos admitidos e excluídos ao procedimento concursal 
para 12 (doze) postos de trabalho de enfermeiro, do mapa de pessoal do 
Centro de Medicina de Reabilitação da Região Centro — Rovisco Pais, 
aberto pelo Aviso n.º 16957/2012 publicado no Diário da República 
2.ª Serie, n.º 246 de 20 de dezembro de 2012. Após publicação do presente 
aviso no Diário da República, a mencionada lista será afixada no placard 
do Serviço de Gestão de Recursos Humanos do Centro de Medicina de 
Reabilitação da Região Centro — Rovisco Pais e publicitada na página 
eletrónica deste Centro (www.roviscopais.min -saude.pt).

Os candidatos são notificados para querendo, no prazo de 10 dias úteis, 
a contar da presente publicação no Diário da República, se pronunciarem. 
As alegações a apresentar pelos candidatos e a deliberação a proferir sobre 
as mesmas, pelo júri, têm obrigatoriamente por suporte o formulário, para 
o efeito, publicado no site do Centro (www.roviscopais.min -saude.pt).

Realizada a audiência escrita, o júri apreciará as questões suscitadas 
no prazo de 10 dias uteis, ou 20 dias uteis se o número for superior a 
100 e notificará, os candidatos excluídos por aviso a publicar na II serie 
do Diário da República, afixação no placard do Serviço de Gestão de 
Recursos Humanos e publicação no site.

12 de fevereiro de 2013. — O Presidente do Conselho de Adminis-
tração, Dr. Luís Joaquim Lopes André Rodrigues.

206754107 

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

Aviso n.º 2493/2013
Por despacho de 23 -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, autorizo a ENDOSUL — Endoscopia Digestiva e 
Gastroenterologia, L.da com sede na Rua Afonso Costa, n.º 30, 3030 -166 
Coimbra, 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 Av. 
D. João II, Lote 1.13.01 R/c, 1990 -078 Lisboa, sendo esta autorização 
válida por um ano a partir da data do despacho, e considerando -se reno-
vada por igual período, se o INFARMED nada disser até 90 dias antes 
do termo do prazo.

31 -01 -2013. — A Vogal do Conselho Diretivo, Dr.ª Paula Dias de 
Almeida.

206755363 

 Aviso n.º 2494/2013
Por despacho de 23 de janeiro de 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, autorizo a Fundação 
Ensino e Cultura Fernando Pessoa, com sede na Praça de 9 de 
Abril, 349, 4249 -004 Porto, a adquirir diretamente aos produ-
tores, grossistas e importadores substâncias estupefacientes, 
psicotrópicas e seus preparados, para uso exclusivo dos doentes 
internados nas suas instalações sitas no Hospital — Escola da 
Universidade Fernando Pessoa, Rua de Novais da Cunha, São 
Cosme, 4420 -000 Gondomar, 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.

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

206755233 

 Aviso n.º 2495/2013
Por despacho de 29 -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 sociedade Logista, Transportes, Transitá-
rios e Pharma, Unipessoal, L.da, com sede social no Edifício Logista, 
Expansão da Área Industrial do Passil, Lote 1 -A, 2894 -002 Alcochete, 
a comercializar por grosso, importar, exportar e trânsito de substâncias 
estupefacientes, psicotrópicas e seus preparados, a partir das suas ins-
talações sitas na mesma morada, sendo esta autorização válida por um 
ano a partir da data do referido despacho, e considerando -se renovada 
por igual período, se o INFARMED, I. P. nada disser até 90 dias antes 
do termo do prazo.

05 -02 -2013. — A Vogal do Conselho Diretivo, Dr.ª Paula Dias de 
Almeida.

206755193 

 Aviso n.º 2496/2013
Por despacho de 23 -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, autorizo a sociedade Prime Emirates-
-Trading, L.da, com sede social na Av. Guerra Junqueiro, n.º 24 — 2.º 
Esq., 1000 -166 Lisboa, a comercializar por grosso, importar, exportar 
e trânsito de substâncias estupefacientes, psicotrópicas e seus prepa-
rados, a partir das suas instalações sitas na LOGISPARK, Edifício B, 
Sector I, Rua Ponte dos Cavalos, n.º 425, Pinhal dos Santos Fernan-
des, 2870 -674 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, I. P., nada disser até 90 dias antes 
do termo do prazo.

5 -2 -2013. — A Vogal do Conselho Diretivo, Dr.ª Paula Dias de Al-
meida.

206755152 

 Aviso n.º 2497/2013
Por despacho de 29 -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, autorizo a sociedade Hospwork, Unipes-
soal, L.da, com sede social na Rua Maria da Conceição, Urbanização 
Olival de Santo António, n.º 6 D — R/c, 2615 -740 Sobralinho — Al-
verca do Ribatejo, a comercializar por grosso substâncias estupefa-
cientes, psicotrópicas e seus preparados, a partir das suas instalações 
sitas na mesma morada, sendo esta autorização válida por um ano a 
partir da data do referido despacho, e considerando -se renovada por 
igual período, se o INFARMED, I. P. nada disser até 90 dias antes 
do termo do prazo.

5 de fevereiro de 2013. — A Vogal do Conselho Diretivo, Dr.ª Paula 
Dias de Almeida.

206755096 




