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estupefacientes, psicotrópicas e seus preparados, para uso exclusivo 
dos doentes internados nas suas instalações sitas na Rua Tomás da 
Fonseca, Edifício B e F, 1600 -209 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.

26 de Abril de 2011. — A Directora de Direcção, Dr.ª Maria Fer-
nanda Ralha.

205511356 

 Aviso n.º 24954/2011
Por despacho de 4 de Agosto de 2011, 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 manutenção da autorização 
para aquisição directa aos produtores, grossistas e importadores de 
substâncias estupefacientes, psicotrópicas e seus preparados concedida 
à Faculdade de Farmácia da Universidade de Lisboa, sita na Avenida das 
Forças Armadas, 1649 -019 Lisboa, integrando também a actividade de 
importação destas substâncias à sua actividade, sendo esta autorização 
válida por um ano a partir da data do referido despacho, e considerando-
-se renovada por igual período, se o INFARMED nada disser até 90 dias 
antes do termo do prazo.

04 -08 -2011. — A Directora da Direcção de Inspecção e Licencia-
mentos, Dr.ª Fernanda Ralha.

205511437 

 Aviso n.º 24955/2011
Por despacho de 24 -11 -2011, 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 o SAS — Serviço de Apoio Sénior, L.da, 
com sede na Rua D. João Peres de Aboim, 4980 -606 Ponte da Barca, a 
adquirir directamente aos produtores, grossistas e importadores subs-
tâncias estupefacientes, psicotrópicas e seus preparados, para uso ex-
clusivo dos doentes internados nas 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.

24-11 -2011. — A Directora da Direcção de Inspecção e Licenciamen-
tos, Dr.ª Maria Fernanda Ralha.

205511291 

 Aviso n.º 24956/2011
Por despacho de 24 -11 -2011, 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 Fundação Aurélio Amaro Diniz, com sede 
na Rua António Mendes Monteiro, 3400 -083 Oliveira do Hospital, a 
adquirir directamente aos produtores, grossistas e importadores substân-
cias 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.

28 -11 -2011. — A Directora da Direcção de Inspecção e Licenciamen-
tos, Dr.ª Maria Fernanda Ralha.

205511283 

 Aviso n.º 24957/2011
Por despacho de 24 -11 -2011, 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 RES — Prestação de Serviços 
Comerciais, S. A., com sede social na Rua do Montijo, n.º 184/184 -A, 
Zona Industrial de Trajouce, 2785 -155 S. Domingos de Rana, a comer-
cializar por grosso, importar e exportar substâncias estupefacientes, 
psicotrópicas e seus preparados, a partir das instalações sitas na Rua do 
Montijo, n.º 184, Zona Industrial de Trajouce, 2785 -155 S. Domingos 
de Rana, sendo esta autorização válida por um ano a partir da data do 
despacho, e considerando -se renovada por igual período, se o INFAR-
MED nada disser até 90 dias antes do termo do prazo.

28 -11 -2011. — A Directora de Direcção de Inspecção e Licenciamen-
tos, Dr.ª Maria Fernanda Ralha.

205511323 

 Aviso n.º 24958/2011
Por despacho de 25 -11 -2011, 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 o ICNAS — Instituto de Ciências Nucleares 
Aplicadas à Saúde, com sede na Universidade de Coimbra, Azinhaga de 
Santa Comba, Pólo III da Universidade de Coimbra, 3000 -584 Coim-
bra, a adquirir directamente 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 INFAR-
MED nada disser até 90 dias antes do termo do prazo.

05 -12 -2011. — A Directora da Direcção de Inspecção e Licencia-
mentos, Dr.ª Maria Fernanda Ralha.

205511307 

 Aviso n.º 24959/2011
Por despacho de 25 -11 -2011, 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 GESSA — Clínica Médica das 
Fontainhas, L.da, com sede no Largo de Todos os Santos, Quinta de 
S. João, Bairro de S. José, 2750 -150 Cascais, a adquirir directamente 
aos produtores, grossistas e importadores substâncias estupefacientes, 
psicotrópicas e seus preparados, para uso exclusivo dos doentes inter-
nados nas suas instalações sitas na Clínica da Beloura, Beloura Office 
Park — Quinta da Beloura, Rua do Centro Empresarial, Edifício 11, 
2710 -693 Sintra, 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.

05 -12 -2011. — A Directora da Direcção de Inspecção e Licencia-
mentos, Dr.ª Maria Fernanda Ralha.

205511315 

 Aviso n.º 24960/2011
Por despacho de 13 -12 -2011, 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 SGHL — Sociedade Gestora do 
Hospital de Loures, S.A., com sede na Rua Carlos Alberto da Mota 
Pinto, n.º 17 — 9.º Andar, Edifício Amoreiras Square, 1070 -313 Lis-
boa, a adquirir directamente aos produtores, grossistas e importadores 
substâncias estupefacientes, psicotrópicas e seus preparados, para uso 
exclusivo dos doentes internados nas suas instalações sitas na Quinta da 
Caldeira, Estrada Nacional 250, Sítio da Agonia, 2660 -351 Santo António 
dos Cavaleiros, 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.

16 -12 -2011. — A Directora da Direcção de Inspecção e Licencia-
mentos, Dr.ª Maria Fernanda Ralha.

205511201 

 Aviso n.º 24961/2011

Procedimento concursal comum para preenchimento de dois postos 
de trabalho da carreira de técnico superior, categoria

de técnico superior do mapa de pessoal do INFARMED, I. P.
1 — Nos termos do disposto nos n.os 2 e 4 do artigo 6.º e no artigo 50.º 

da Lei n.º 12 -A/2008, de 27 de Fevereiro, com as alterações introduzidas 
pela Lei n.º 64 -A/2008, de 31 de Dezembro, no artigo 19.º da Portaria 
n.º 83 -A/2009, de 22 de Janeiro, republicada pela Portaria n.º 145 -A/2011, 
de 6 de Abril (adiante designada de Portaria), na Lei n.º 3 -B/2010, de 28 
de Abril, faz  -se público que, por deliberação do Conselho Directivo desta 
Autoridade Nacional, de 15 de Setembro de 2011, se encontra aberto pelo 
prazo de 10 dias úteis, a contar da data da publicação do presente aviso 
no Diário da República, procedimento concursal comum com a vista ao 
preenchimento de dois postos de trabalho na categoria/carreira de técnico 
superior, previstos e não ocupados no mapa de pessoal do INFARMED, 
Autoridade Nacional do Medicamento e Produtos de Saúde, I. P., na mo-
dalidade de relação jurídica de emprego publico a constituir por contrato 
de trabalho em funções públicas, por tempo indeterminado.

2 — Legislação aplicável: O presente procedimento concursal rege  -se 
pelas disposições aplicáveis da Lei n.º 12 -A/2008, de 27 de Fevereiro, na 
sua redacção actual, Portaria n.º 83 -A/2009, de 22 de Janeiro, alterada 
e republicada pela Portaria n.º 145 -A/2011, de 6 de Abril, e Código do 
Procedimento Administrativo.

3 — Âmbito do recrutamento: O recrutamento faz  -se de entre tra-
balhadores com relação jurídica de emprego público por tempo inde-
terminado previamente estabelecida.

4 — Prazo de validade: O procedimento concursal é válido para os 
postos de trabalho em referência e caduca com a sua ocupação, sem 
prejuízo das demais causas de cessação do procedimento concursal.




