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k) Autorizar a assinatura de documentos de mero expediente e cor-
respondência relacionados com a atividade do CRICAD.

2 — A presente delegação de competências não prejudica os pode-
res de avocação, sem que de tal facto resulte a derrogação, ainda que 
parcial, da mesma.

3 — A presente delegação de competências reporta efeitos a 25 de 
janeiro de 2013, ficando por este meio ratificados todos os atos que, no 
âmbito dos poderes ora delegados, tenham sido praticados pelo referido 
profissional.

9 de abril de 2013. — O Presidente do Conselho Diretivo da ARS 
de Lisboa e Vale do Tejo, I. P., Dr.  Luís Manuel Paiva Gomes Cunha 
Ribeiro.

206892586 

 Despacho (extrato) n.º 5278/2013
Por despacho do Vogal do Conselho Diretivo da ARSLVT, I. P., de 

29/11/2012:
Marta Corrêa Sá Beltrão Salinas Calado — enfermeira, pertencente ao 

mapa de pessoal do ACES Lisboa Central, autorizada a licença sem re-
muneração de longa duração por cinco anos, de acordo com o artigo 24.º 
da Lei n.º 59/2008 de 11 de setembro, a partir de 1/12/2012.

5 de março de 2013. — O Vogal do Conselho Diretivo da ARSLVT, 
I. P., Dr. Pedro Emanuel Ventura Alexandre.

206891565 

 Despacho (extrato) n.º 5279/2013
Por despacho do Vogal do Conselho Diretivo da Administração Re-

gional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo, I. P., de 1/02/2013:
Autorizada a consolidação da mobilidade interna à enfermeira Ana 

Cristina Neves de Amorim, do mapa de pessoal do Centro Hospitalar 
de Cascais, para o Agrupamento de Centros de Saúde — Cascais, nos 
termos do artigo 64.º da Lei n.º 12 -A/2008, de 27 de fevereiro.

20 de março de 2013. — O Vogal do Conselho Diretivo da 
ARSLVT, I. P., Dr. Pedro Emanuel Ventura Alexandre.

206894035 

 Hospital Dr. Francisco Zagalo

Declaração de retificação n.º 494/2013
Por ter saído com inexatidão o aviso (extrato) n.º 4816/2013, publi-

cado no Diário da República, 2.ª série, n.º 70, de 10 de abril de 2013, 
retifica -se que no 2.º parágrafo, última linha, onde se lê «[...] na página 
do Hospital acima identificada.» deve ler -se «[...] na página do Hospital 
acima identificada e entregá -lo pessoalmente no serviço de Recursos 
Humanos e Vencimentos ou remeter pelo correio para o endereço men-
cionado no aviso de abertura.»

Os candidatos que entretanto enviaram documentação através do 
correio eletrónico deverão remetê -la, de novo, segundo as indicações 
aqui expressas e o prazo recomeçará a ser contado a partir da presente 
publicação.

12 de abril de 2013. — O Presidente do Conselho de Administração, 
Nuno Lopes.

206893574 

 Hospital de José Luciano de Castro

Aviso (extrato) n.º 5297/2013
Por despacho de 20 de março de 2013, da presidente do conselho 

de administração, no uso de competências delegadas, autorizado a 
Joel Andrade Cerveira, enfermeiro, do mapa de pessoal do Hospital 
José Luciano de Castro, a acumular funções privadas no regime de 
três horas semanais, ao abrigo do artigo 28.º da lei n.º 12 -A/2008, de 
27 de fevereiro.

12 de abril de 2013. — A Presidente do Conselho de Administração, 
Maria João Passão.

206894132 

Maria Azevedo da Silva Almeida, enfermeira, do mapa de pessoal 
do Hospital José Luciano de Castro, a acumular funções privadas no 
regime de dezasseis horas semanais, ao abrigo do artigo 28.º da lei 
n.º 12 -A/2008, de 27 de fevereiro.

12 de abril de 2013. — A Presidente do Conselho de Administração, 
Maria João Passão.

206894246 

 Aviso (extrato) n.º 5299/2013
Por despacho de 21 de fevereiro de 2013, da presidente do conselho 

de administração, no uso de competências delegadas, autorizado a Maria 
Raquel Trajano Castelão, enfermeira, do mapa de pessoal do Hospital 
José Luciano de Castro, o exercício de funções a meio tempo, no período 
de 01 de março a 31 de agosto de 2013.

12 de abril de 2013. — A Presidente do Conselho de Administração, 
Maria João Passão.

206894295 

 Aviso (extrato) n.º 5300/2013
Por despacho de 20 de março de 2013, da presidente do conselho de 

administração, no uso de competências delegadas, autorizado a Maria 
Arminda Santos Nogueira Azevedo, enfermeira, do mapa de pessoal 
do Hospital José Luciano de Castro, a acumular funções públicas, 
no Agrupamento de Centro de Saúde do Baixo Vouga, no regime de 
dez horas semanais, ao abrigo do artigo 27.º da Lei n.º 12 -A/2008, de 
27 de fevereiro.

12 de abril de 2013. — A Presidente do Conselho de Administração, 
Maria João Passão.

206894238 

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

Aviso n.º 5301/2013
Por despacho de 19 -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 Ferreira Lopes — Serviços Médi-
cos, Sociedade Unipessoal, L.da, com sede na Urbanização Chesol, Rua 
Infante D. Henrique, n.º 75, 4.º A, 2785 -001 S. Domingos de Rana, a 
adquirir diretamente aos produtores, grossistas e importadores substân-
cias estupefacientes, psicotrópicas e seus preparados, no âmbito do de-
senvolvimento das suas atividades terapêuticas ao abrigo da Deliberação 
do Conselho Diretivo do INFARMED, I. P. n.º 16/CD/2010, nas suas 
instalações sitas na Travessa Fábrica das Sedas, 22 A, 1250 -108 Lisboa, 
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.

25 -03 -2013. — A Vogal do Conselho Diretivo, Dr.ª Paula Dias de 
Almeida.

206891168 

 Aviso n.º 5302/2013
Por despacho de 19 -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 Mega Smile — Clínica Dentária, 
L.da, com sede na Rua do Funchal, n.º 44, R/c, 2605 -768 Sintra, a adquirir 
diretamente aos produtores, grossistas e importadores substâncias estupe-
facientes, psicotrópicas e seus preparados, no âmbito do desenvolvimento 
das suas atividades terapêuticas ao abrigo da Deliberação do Conselho 
Diretivo do INFARMED, I. P. n.º 16/CD/2010, nas suas instalações sitas 
na Av. da República, n.º 1439, Piso 0, R/c, Parede, 2775 -275 Cascais, 
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.

25 -03 -2013. — A Vogal do Conselho Diretivo, Dr.ª Paula Dias de 
Almeida.

206891151 

 Aviso (extrato) n.º 5298/2013
Por despacho de 20 de março de 2013, da presidente do conselho de 

administração, no uso de competências delegadas, autorizado a Dora 

 Aviso n.º 5303/2013
Por despacho de 04 -04 -2013, no uso de competência delegada, de har-

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




