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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: Angelina Maria Lourenço Reis Horta Ferreira, Técnica 
Superior.

Vogais efetivos: Maria Alexandra Duarte Ferreira, Técnica Superior, 
que substituirá o presidente nas suas faltas ou impedimentos, e Célia 
Maria Martins Almeida Gaspar, Técnica Superior.

Vogais suplentes: Ana Paula de Ascensão Fernandes Sousa Aguiar, As-
sistente Técnica e Teresa Cristina Henriques Inácio, Assistente Técnica.

O período experimental inicia -se com a celebração do referido contrato e 
tem a duração de 120 dias, correspondente à duração determinada pelo disposto 
na alínea b) do n.º 1, do artigo 76.º da Lei n.º 59/2008, de 11 de setembro, con-
jugado com o n.º 1, da cláusula 6.ª do Acordo Coletivo de trabalho n.º 1/2009, 
de 28 de setembro e Regulamento de Extensão n.º 1 -A/2010 de 2 de março.

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

207097961 

 Aviso (extrato) n.º 9070/2013
Por despacho do Vogal do Conselho Diretivo de 07/01/2013 e nos 

termos do disposto no n.º 6 do artigo 12.º da Lei n.º 12 -A/2008, de 
27 de fevereiro, aplicável por remissão do n.º 2 do artigo 73.º da Lei 
n.º 59/2008, de 11 de setembro, torna -se público que Carla Maria Gros-
sinho Mota Rodrigues Filipe, concluiu com sucesso o período experi-
mental, na sequência da celebração de contrato de trabalho em funções 
públicas por tempo indeterminado com a Administração Regional de 
Saúde de Lisboa e Vale do Tejo, I. P., para a categoria de assistente 
operacional, no ACES Médio Tejo, sendo que o tempo de duração do 
período experimental é contado para efeitos da atual carreira e categoria.

26 de junho de 2013. — O Vogal do Conselho Diretivo da 
ARSLVT, I. P., Dr. Pedro Manuel Ventura Alexandre.

207099427 

 Aviso (extrato) n.º 9071/2013
Por despacho do Vogal do Conselho Diretivo de 01/02/2013 e nos 

termos do disposto no n.º 6 do artigo 12.º da Lei n.º 12 -A/2008, de 
27 de fevereiro, aplicável por remissão do n.º 2 do artigo 73.º da Lei 
n.º 59/2008, de 11 de setembro, torna -se público que Carla Sofia Oliveira 
Martins, concluiu com sucesso o período experimental, na sequência 
da celebração de contrato de trabalho em funções públicas por tempo 
indeterminado com a Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale 
do Tejo, I. P., para a categoria de assistente técnico, no ACES Médio 
Tejo, sendo que o tempo de duração do período experimental é contado 
para efeitos da atual carreira e categoria.

26 de junho de 2013. — O Vogal do Conselho Diretivo da ARSLVT, I. P., 
Dr. Pedro Manuel Ventura Alexandre.

207099468 

 Aviso (extrato) n.º 9072/2013
Por despacho do Vogal do Conselho Diretivo de 07/01/2013 e nos 

termos do disposto no n.º 6 do artigo12.º da Lei n.º 12 -A/2008, de 
27 de fevereiro, aplicável por remissão do n.º 2 do artigo 73.º da Lei 
n.º 59/2008, de 11 de setembro, torna -se público que Delfina Pereira 
Reis, concluiu com sucesso o período experimental, na sequência da 
celebração de contrato de trabalho em funções públicas por tempo 
indeterminado com a Administração Regional de Saúde de Lisboa e 
Vale do Tejo, I. P., para a categoria de assistente operacional, no ACES 
Médio Tejo, sendo que o tempo de duração do período experimental é 
contado para efeitos da atual carreira e categoria.

26 de junho de 2013. — O Vogal do Conselho Diretivo da 
ARSLVT, I. P., Dr. Pedro Manuel Ventura Alexandre.

207099508 

Médio Tejo, sendo que o tempo de duração do período experimental é 
contado para efeitos da atual carreira e categoria.

26 de junho de 2013. — O Vogal do Conselho Diretivo da 
ARSLVT, I. P., Dr. Pedro Manuel Ventura Alexandre.

207099849 

 Aviso (extrato) n.º 9074/2013
Por despacho do Vogal do Conselho Diretivo de 07/01/2013, e nos termos 

do disposto no n.º 6 do artigo12.º da Lei n.º 12 -A/2008, de 27 de fevereiro, 
aplicável por remissão do n.º 2 do artigo 73.º da Lei n.º 59/2008, de 11 de 
setembro, torna -se público que Ana Paula Cardinho Nunes, concluiu com 
sucesso o período experimental, na sequência da celebração de contrato de 
trabalho em funções públicas por tempo indeterminado com a Administra-
ção Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo, I. P., para a categoria de 
assistente operacional, no ACES Médio Tejo, sendo que o tempo de duração 
do período experimental é contado para efeitos da atual carreira e categoria.

26 de junho de 2013. — O Vogal do Conselho Diretivo da 
ARSLVT, I. P., Dr. Pedro Manuel Ventura Alexandre.

207099354 

 Centro de Medicina de Reabilitação
da Região Centro — Rovisco Pais

Deliberação (extrato) n.º 1473/2013

Cessação de Autorização de Acumulação de Funções
Por deliberação do Conselho de Administração de 08 de março de 

2013, cessou em 31 de dezembro 2012, por não ter pedido a renovação, 
a seguinte acumulação de funções públicas:

Joana Patrícia Regala Monteiro — Técnica Informática Adjunto Nível 2
4 de julho de 2013. — O Presidente do Conselho de Administração, 

Dr. Luís Joaquim Lopes André Rodrigues.
207095328 

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

Aviso n.º 9075/2013
Por despacho de 17 -06 -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 Santa Casa da Misericórdia de Vila Viçosa, 
com sede na Avenida Bento Jesus Caraça, n.º 6, 7160 -253 Vila Vi-
çosa, a adquirir diretamente aos produtores, grossistas e importadores 
substâncias estupefacientes, psicotrópicas e seus preparados, para uso 
exclusivo dos doentes internados nas suas instalações sitas na Unidade 
de Cuidados Continuados Integrados de Longa Duração, no Loteamento 
Cerca de S. Paulo, 7160 -221 Vila Viçosa, 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 -06 -2013. — A Vogal do Conselho Diretivo, Dr.ª Paula Dias de 
Almeida.

207096779 

 Aviso n.º 9076/2013
Por despacho de 17 -06 -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 C.M.D.C.R.O. — Clínica Médica 
Dentária de Cirurgia e Reabilitação Oral, L.da, com sede na Rua Ary dos 
Santos, n.º 26 C, Loja 5, Edifício Tempus, 2810 -433 Feijó -Almada, a 
adquirir diretamente aos produtores, grossistas e importadores subs-
tâncias estupefacientes, psicotrópicas e seus preparados, no âmbito do 
desenvolvimento das suas atividades terapêuticas ao abrigo da Delibe-
ração do Conselho Diretivo do INFARMED, I. P. n.º 16/CD/2010, 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.

25 -06 -2013. — A Vogal do Conselho Diretivo, Dr.ª Paula Dias de 
Almeida.

207096795 

 Aviso (extrato) n.º 9073/2013
Por despacho do Vogal do Conselho Diretivo de 07/01/2013 e nos 

termos do disposto no n.º 6 do artigo12.º da Lei n.º 12 -A/2008, de 
27 de fevereiro, aplicável por remissão do n.º 2 do artigo 73.º da Lei 
n.º 59/2008, de 11 de setembro, torna -se público que Manuela Lopes 
Gonçalves Claudino, concluiu com sucesso o período experimental, na 
sequência da celebração de contrato de trabalho em funções públicas por 
tempo indeterminado com a Administração Regional de Saúde de Lisboa 
e Vale do Tejo, I. P., para a categoria de assistente operacional, no ACES 




