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 Despacho (extrato) n.º 14922/2013
Por despacho do Vogal do Conselho Diretivo da Administração Re-

gional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo, IP, de 11 de outubro de 2013, 
foi autorizada a consolidação da mobilidade interna, a Maria Manuel 
Rama Rodrigues Alves, assistente graduada da carreira especial médica, 
área de medicina geral e familiar, do mapa de Pessoal da Administra-
ção Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo, IP, Agrupamento de 
Centros de Saúde da Amadora, para o Agrupamento de Centros de 
Saúde de Lisboa Ocidental e Oeiras, nos termos do artigo 64.º da Lei 
n.º 12 -A/2008, de 27 de fevereiro, com as alterações introduzidas pelas 
Leis n.os 64 -A/2008 de 31 de dezembro, 3 -B/2010 de 28 de abril, 34/2010 
de 2 de setembro, 55 -A/2010 de 31 de dezembro, 64 -B/2011 de 30 de 
dezembro e 66 -B/2012 de 31 de dezembro.

24 de outubro de 2013. — O Vogal do Conselho Diretivo da 
ARSLVT, I. P., Pedro Emanuel Ventura Alexandre.

207383461 

 Administração Regional de Saúde do Alentejo, I. P.

Declaração de retificação n.º 1216/2013
Através do aviso n.º 10896/2013, publicado no Diário da República, 

2.ª série, n.º 169, de 3 de setembro de 2013, foi aberto procedimento 
simplificado conducente ao recrutamento de pessoal médico para a 
categoria de assistente, da carreira especial médica, da área hospitalar 
de cirurgia vascular.

Por ter sido publicado com inexatidão no n.º 11 a composição e 
identificação do júri, retifica -se que onde se lê:

«Presidente: Jorge Manuel Caravana Santos Silva, Assistente Gra-
duado Sénior de Cirurgia Geral, do HESE;

1.º Vogal Efetivo: Manuel Fialho Bento, Assistente Graduado de 
Cirurgia Geral, do HESE, que substituirá o presidente do júri nas suas 
falhas e impedimentos;

2.º Vogal Efetivo: Paulo Jorge Pires Jaleco, Assistente de Cirurgia 
Geral; do HESE;

1.º Vogal Suplente: Maria Manuela Videira Saraiva, Assistente de 
Cirurgia Geral, do HESE;

2.º Vogal Suplente: Margarida Susana Afonso Campos Amaro, 
Assistente de Cirurgia Geral, do HESE»

deve ler -se:
«Presidente: Luís Abreu Lopes Mota Capitão, assistente gra-

duado sénior de cirurgia vascular, Centro Hospitalar de Lisboa 
Central, E. P. E.

1.º vogal efetivo: Jorge Manuel Caravana Santos Silva, assistente 
graduado sénior de cirurgia geral, Hospital do Espírito Santo de 
Évora, E. P. E., que substituirá o presidente do júri nas suas falhas 
e impedimentos;

2.º vogal efetivo: Manuel Fialho Bento, assistente graduado de 
cirurgia geral, Hospital do Espírito Santo de Évora, E. P. E.

1.º vogal suplente: Paulo Jorge Pires Jaleco, assistente de cirurgia 
geral, Hospital do Espírito Santo de Évora, E. P. E.

2.º vogal suplente: Maria Manuela Videira Saraiva, assistente de 
cirurgia geral, Hospital do Espírito Santo de Évora, E. P. E.»
11 de novembro de 2013. — A Vogal do Conselho Diretivo, Paula 

Alexandra Ângelo Ribeiro Marques.
207392314 

 Centro de Medicina de Reabilitação da Região
Centro — Rovisco Pais

Deliberação (extrato) n.º 2193/2013

Cessação de Autorização de Acumulação de Funções
Por deliberação do Conselho de Administração de 13 de outubro 

de 2013:
Liliana Margarida Mendes de Jesus, enfermeira, em regime de con-

trato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado, no 

Centro de Medicina de Reabilitação da Região Centro — Rovisco 
Pais — Autorizado a cessação de acumulação com funções públicas, 
no cargo de enfermeira, na Escola Superior de Enfermagem, por motivos 
de términos de contrato.

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

207384036 

de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado, com efeitos 
reportados a 26 de setembro de 2013.

9 de outubro de 2013. — O Vogal do Conselho Diretivo da 
ARSLVT, I. P., Pedro Emanuel Ventura Alexandre.

207383372 

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

Aviso n.º 14013/2013
Por despacho de 10 -10 -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 Trade Medic, S. A., com sede 
social na Zona Industrial Zil 1, Lote 10, 7565 -258 Ermidas do Sado, 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.

14 -10 -2013. — A Vogal do Conselho Diretivo, Dr.ª Paula Dias de 
Almeida.

207384863 

 Aviso n.º 14014/2013
Por despacho de 01-10-2013, 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 VM Unipessoal, L.da com sede 
social na Rua dos Cantoneiros, n.º 18 cave, 3040-584 Antanhol, a co-
mercializar 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.

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

207384717 

 Aviso n.º 14015/2013
Por despacho de 10 -10 -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 Ferrer Azevedos, S. A., com 
sede social na Rua dos Bem Lembrados, 141, Manique, 2645 -471 Al-
cabideche, a comercializar por grosso, importar, exportar e trânsito de 
substâncias estupefacientes, 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.

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

207384888 

 Aviso n.º 14016/2013
Por despacho de 14 -10 -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 Plural — Cooperativa Farmacêu-
tica, CRL, com sede social na Rua Adriano Lucas, 3020 -430 Coimbra, 
a comercializar por grosso, substâncias estupefacientes, psicotrópicas 
e seus preparados, a partir das suas instalações sitas na Rua Projectada 
à Rua Pedro Nunes, n.º 2, Campo, 2500 -302 Caldas da Rainha, 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.

16 -10 -2013. — A Vogal do Conselho Diretivo, Dr.ª Paula Dias de 
Almeida.

207384936 

 Aviso n.º 14017/2013
Por despacho de 16 -10 -2013, no uso de competência delegada, de har-

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




