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 Declaração de retificação n.º 396/2013
Por ter saído com inexatidão o aviso n.º 16184/2012, respeitante a 

procedimento concursal destinado à enfermeira, do mapa de pessoal da 
ARS Lisboa e Vale do Tejo, I. P., Agrupamento de Centros de Saúde da 
Lezíria II — Lezíria, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 233, 
de 3 de dezembro de 2012, retifica -se na íntegra o aviso:

«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 95, de 17 de maio de 2011, com retificação 
n.º 897/2011 publicada no Diário da República, 2.ª série, n.º 100, de 24 
de maio de 2011, foi celebrado contrato de trabalho em funções públi-
cas por tempo indeterminado, com efeitos a partir de 17 de setembro 
de 2012, com a trabalhadora Andrêa dos Reis Morais, para o preenchi-
mento de um posto de trabalho da categoria de enfermeiro, da carreira 
especial de enfermagem, do mapa de pessoal da Administração Regio-
nal de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo, I. P./ACES da Lezíria II — Le-
zíria, com a remuneração definida nos termos do artigo 7.º do Decreto-
-Lei n.º 122/2010, de 11 de novembro, correspondente a 1145,33 €.

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 — Cristina Lucinda Santos Tomás Inácio, enfermeira;
Vogais efetivos: Maria Júlia Marmelo Lourinho Martins, enfer-

meira, que substituirá o presidente nas suas faltas ou impedimentos, 
e Maria Aurora Gastão de Sousa Santos, enfermeira;

Vogais suplentes: Sílvia Marta Pena Duarte, enfermeira, e Paula 
Cristina Vasques Costa, enfermeira.

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.»
25 de fevereiro de 2013. — O Vogal do Conselho Diretivo, Pedro 

Emanuel Ventura Alexandre.
206843159 

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

Aviso n.º 4336/2013
Por despacho de 20 -02 -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 Keep Trusting Comércio de 
Produtos Farmacêuticos, L.da, com sede social na Rua Mateus Vicente 
de Oliveira, n.º 19, 19 A, 2725 -296 Mem Martins, a comercializar por 
grosso, importar, exportar e trânsito de substâncias estupefacientes, 
psicotrópicas e seus preparados, a partir das suas instalações sitas na 
Estrada Nacional 247, Km 66, 200, Terrugem, 2705 -841 Terrugem, 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.

07 -03 -2013. — A Vogal do Conselho Diretivo, Dr.ª Paula Dias de 
Almeida.

206842446 

 Aviso n.º 4337/2013
Por despacho de 14 -02 -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 Casa de Saúde de Santa Catarina, L.da, 
com sede na Rua de Santa Catarina, n.º 1491, 4000 -458 Porto, 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.

07 -03 -2013. — A Vogal do Conselho Diretivo, Dr.ª Paula Dias de 
Almeida.

206841863 

de 12 de outubro, autorizo a sociedade Unilfarma — União Internacional 
de Laboratórios Farmacêuticos, L.da, com sede social na Avenida de 
Pádua, n.º 11 A, 11, 11 B, 1800 -294 Lisboa, a comercializar por grosso 
e importar substâncias estupefacientes, psicotrópicas e seus preparados, 
a partir das suas instalações sitas na Rua Dr. Costa Sacadura n.º 2, Santa 
Maria dos Olivais, 1800 -294 Lisboa, 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.

12 -03 -2013. — A Vogal do Conselho Diretivo, Dr.ª Paula Dias de 
Almeida.

206844366 

 Aviso n.º 4339/2013
Por despacho de 11-03-2013, 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 BAYER Portugal, S.A., com sede 
social na Rua Quinta do Pinheiro, n.º 5, Outurela, 2795-653 Carnaxide, 
a comercializar por grosso, importar e exportar substâncias estupefacien-
tes, psicotrópicas e seus preparados, a partir das suas instalações sitas 
na Rua Cláudio Galeno, n.º 3, Edifício Alloga – Cabra Figa, 2635-154 
Rio de Mouro, 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.

14-03-2013. — A Vogal do Conselho Diretivo, Dr.ª Paula Dias de 
Almeida.

206844309 

 Aviso n.º 4340/2013
Por despacho de 11 -03 -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 Hospira Portugal, L.da, com sede social 
na Avenida José Malhoa, n.º 14 — 4.º B, 1070 -158 Lisboa, a comerciali-
zar por grosso, e importar substâncias estupefacientes, psicotrópicas e seus 
preparados, a partir das suas instalações sitas na Estrada da Alfarrobeira, 
2625 -244 Vialonga, 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.

14 -03 -2013. — A Vogal do Conselho Diretivo, Dr.ª Paula Dias de 
Almeida.

206844333 

 Declaração de retificação n.º 397/2013
Por ter sido publicado em duplicado, declara -se sem efeito o aviso 

n.º 2857/2013, de 27 de fevereiro, publicado no Diário da República, 
2.ª série, n.º 41, de 27 de fevereiro de 2013.

28 de fevereiro de 2013. — O Presidente do Conselho Diretivo, Eurico 
Castro Alves.

206842665 

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

Despacho n.º 4469/2013
Por despacho da Vogal do Conselho Diretivo de 19/02/2013:
Maria Salomé de Melo Maia Gonçalves, Assistente Graduada da 

carreira médica hospitalar de Imunohemoterapia, em regime de contrato 
de trabalho em funções públicas, por tempo indeterminado, do mapa 
de pessoal deste Instituto — autorizada a redução de uma hora do seu 
horário semanal (de 41 horas para 40 horas semanais), ao abrigo do 
n.º 15, do artigo 31.º, do Decreto -Lei n.º 73/90, de 6 de março, na redação 
dada pelo Decreto -Lei n.º 44/2007, de 23 de fevereiro, com efeitos a 
06 de fevereiro de 2013.

15 de março de 2013. — O Presidente do Conselho Diretivo, Hélder 
Fernando Branco Trindade.

206843953 

 Aviso n.º 4338/2013
Por despacho de 06 -03 -2013, no uso de competência delegada, de har-

monia com o disposto no artigo 8.º do Decreto Regulamentar n.º 61/94, 

 Despacho n.º 4470/2013
Por despacho da Vogal do Conselho Diretivo de 08/03/2013:
Maria de Fátima Furtado Pereira Fernandes Hoosseni, Técnica de 

1.ª Classe de Análises Clínicas e Saúde Pública, em regime de contrato 
de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado, do mapa de 




