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2. O presente despacho produz efeitos a 01 de junho de 2014.
29 de julho de 2014. — O Secretário de Estado da Saúde, Manuel 

Ferreira Teixeira.
207999208 

 Administração Central do Sistema de Saúde, I. P.

Declaração de retificação n.º 801/2014
Por se terem verificado imprecisões relativamente a dois elementos 

que integram o júri identificado no aviso n.º 7855 -A/2014, publicado 
no Diário da República, 2.ª série, n.º 128, 1.º suplemento, de 7 de julho 
de 2014, e retificado pela declaração de retificação n.º 734/2014, publi-
cada no Diário da República, 2.ª série, n.º 136, de 17 de julho, importa 
proceder a uma nova retificação, nos seguintes termos:

Onde se lê:

«9  -Composição e identificação do Júri
[...]
1.º vogal efetivo: [...], assistente graduado sénior de medicina 

intensiva, [...].
[...]
3.º vogal efetivo: [...], assistente graduada sénior de anestesiologia, 

serviço de medicina intensiva, [...].
[...].»

deve ler -se:

«9 — Composição e identificação do júri
[...]
1.º vogal efetivo: [...], assistente graduado de medicina intensiva, 

[...].
[...]
3.º vogal efetivo: [...], assistente graduada de anestesiologia, serviço 

de cuidados intensivos polivalente, [...].
[...].»

30 de julho de 2014. — O Presidente do Conselho Diretivo, João 
Carlos Carvalho das Neves.

208004552 

 Administração Regional de Saúde do Algarve, I. P.

Aviso (extrato) n.º 9039/2014
Nos termos do disposto no artigo 24.º da Portaria n.º 207/2011, de 

24 de maio, foi homologada, por despacho de 21 de julho de 2014 do 
Sr. Vogal do Conselho Diretivo — Dr. Nuno Sancho Ramos, a lista de 
classificação final referente ao procedimento simplificado conducente 
ao recrutamento de pessoal médico para a categoria de assistente da 
carreira médica hospitalar, da área de Oftalmologia, destinado ao pre-
enchimento de 1 posto de trabalho, publicado através do aviso (extrato) 
n.º 1653/2014, Diário da República, 2.ª série, n.º 25, de 5 de fevereiro 
de 2014.

Maria Fátima Batalha Almeida — 18, 73 valores
Da homologação cabe recurso hierárquico a interpor no prazo de 

10 dias úteis para Sua Exa. o Sr. Ministro da Saúde, com entrada no 
Conselho Diretivo da Administração Regional de Saúde do Algarve, I. P. 
A presente lista encontra  -se disponível para consulta na página eletrónica 
desta ARS Algarve, I. P. (www.arsalgarve.min  -saude.pt), e afixada na 
Sede da ARS Algarve, I. P.

21 de julho de 2014. — O Presidente do Conselho Diretivo da Admi-
nistração Regional de Saúde do Algarve, I. P., Dr. João Moura Reis.

207999151 

 Despacho (extrato) n.º 10111/2014
Por despacho do Senhor Vogal do Conselho Diretivo, Dr. Nuno 

Sancho Ramos, datado de 21.07.14, nos termos do artigo 26.º da Lei 
n.º 12 -A/2008, de 27 de fevereiro, foi autorizado à técnica superior 
Simone Cristina Pereira Franco Ferreira, do mapa de pessoal da mesma 
ARS/DICAD, a acumulação de funções privadas na Clínica Varandas da 
Formosa, num horário pós laboral de 14 horas semanais, pelo um período 
de um ano, e com efeitos à data do despacho autorizador.

22 de julho de 2014. — O Presidente do Conselho Diretivo, João 
Moura Reis.

207999735 

 Despacho (extrato) n.º 10112/2014
Por despacho do Senhor Vogal do Conselho Diretivo da Administra-

ção Regional de Saúde do Algarve, I. P., Dr. Nuno Sancho Ramos, de 
21 -07 -14, foi autorizada à Enfermeira Maria de Fátima Lopes Peneiras, 
do mapa de pessoal da mesma ARS/DICAD, a prestação do trabalho em 
regime de trabalho a tempo parcial de 24 horas semanais, ao abrigo do 
artigo 55.º da Lei n.º 7/2009, pelo período de 01.09.14 a 31.12.14.

22 de julho de 2014. — O Presidente do Conselho Diretivo, João 
Moura Reis.

207999784 

 Despacho (extrato) n.º 10113/2014
Por despacho do Senhor Vogal do Conselho Diretivo da Administra-

ção Regional de Saúde do Algarve, I. P., Dr. Nuno Sancho Ramos, de 
18 -07 -14, foi autorizada à Enfermeira Arminda Maria Segundo Gon-
çalves Badalo, do mapa de pessoal da mesma ARS/DICAD, a dispensa 
de trabalho noturno, ao abrigo do n.º 7 do artigo 56.º do Decreto -Lei 
n.º 437/91, de 8 de novembro.

22 de julho de 2014. — O Presidente do Conselho Diretivo, João 
Moura Reis.

207999224 

 Direção-Geral da Saúde

Despacho n.º 10114/2014
Nos termos do disposto no n.º 13 do artigo 24.º do Decreto-Lei 

n.º 73/90, de 6 de março, de acordo com a redação dada pelo Decreto-
Lei n.º 44/2007, de 23 de fevereiro, e transitoriamente em vigor, por 
força do disposto nos artigos 28.º n.º 2, 32.º n.º 3, e 36.º alínea a) to-
dos do Decreto-Lei n.º 177/2009, de 4 de agosto, na primeira parte 
do n.º 2 do artigo 5.º do Decreto-Lei n.º 266-D/2012, de 31 de de-
zembro, de acordo com a orientação da Administração Central dos 
Sistemas de Saúde veiculada pela Circular Informativa n.º 6/2010, de 
6 de junho de 2010, e atendendo ao disposto no n.º 2 do artigo 11.º 
da recente Lei n.º 68/2013, de 29 de agosto, autorizo que seja con-
cedido ao Dr. Pedro António Pires Ribeiro da Silva, Assistente Gra-
duado da Carreira Especial Médica (Área de Medicina Geral e Fa-
miliar) em regime de dedicação exclusiva, a redução do horário de 
trabalho semanal para trinta e oito horas semanais sem perda de regalias.

1 de julho de 2014. — O Diretor-Geral da Saúde, Francisco George.
208000097 

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

Aviso n.º 9040/2014
Por despacho de 14 -07 -2014, 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, foi revogada a autorização patente no Aviso 
n.º 22301/2008 publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 162, de 
22 -08 -2008, para comercializar por grosso, importar, exportar e trânsito 
de substâncias estupefacientes, psicotrópicas e seus preparados, conce-
dida à sociedade Quilaban — Química Laboratorial Analítica, L.da, a 
partir das instalações sitas na Rua do Centro Empresarial, Edifício 11, 
Beloura Office Park, 2710 -693 Sintra.

15 de julho de 2014. — A Vogal do Conselho Diretivo, Dr.ª Paula 
Dias de Almeida.

207998382 

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

Aviso n.º 9041/2014
Nos termos do disposto nos n.os 4 e 5 do artigo 36.º da Portaria 

n.º 83 -A/2009, de 22 de janeiro, republicada pela Portaria n.º 145 -A/2011, 
de 6 de abril, torna -se pública a lista unitária de ordenação final do proce-
dimento concursal comum, com vista à celebração de contrato de trabalho 
em funções públicas por tempo indeterminado, para preenchimento 
de um posto de trabalho da carreira/categoria de Assistente Técnico, 
no Núcleo de Gestão de Recursos Humanos e Formação do Porto do 


