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 Despacho (extrato) n.º 5010/2013
Por despacho do Vogal do Conselho Diretivo da Administração Re-

gional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo, I. P., de 15/03/2013:
Autorizada a consolidação da mobilidade interna à enfermeira Isabel 

Margarida Castanha de Sousa Viola, do mapa de pessoal do Centro Hos-
pitalar de Cascais, para o Agrupamento de Centros de Saúde — Lisboa 
Ocidental e Oeiras, nos termos do artigo 64.º da Lei n.º 12 -A/2008, de 
27 de fevereiro.

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

206877552 

 Administração Regional de Saúde do Algarve, I. P.

Aviso (extrato) n.º 4960/2013
Nos termos do disposto no artigo 24.º da Portaria n.º 207/2011 de 

24 de maio, foi homologada, pelo Sr. Presidente do Conselho Diretivo 
da Administração Regional de Saúde do Algarve, I. P., por despacho de 
3 de abril de 2013, a lista unitária de classificação final do candidato 
aprovado ao procedimento simplificado conducente ao recrutamento 
de pessoal médico para a categoria de assistente, da área de medicina 
geral e familiar da carreira especial médica, conforme Aviso (extrato) 
n.º 74/2013, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 3 de 4 de 
janeiro de 2013. 

Nome Classificação

Susana Maria Pereira Costa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16.56

 Da homologação cabe recurso hierárquico a interpor no prazo de 
10 dias úteis para Sua Ex.ª o 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 ele-
trónica desta ARS Algarve, IP, (www.arsalgarve.min -saude.pt) e afixada 
na Sede da ARS Algarve, IP.

4 de abril de 2013. — A Vogal do Conselho Diretivo, Dr.ª Ana Maria 
Simões Alferes Costa.

206876701 

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

Aviso n.º 4961/2013
Por despacho de 05 -03 -2013, no uso de competência delegada, 

de harmonia com o disposto no artigo 8.º do Decreto Regulamen-
tar n.º 61/94, de 12 de outubro, autorizo a sociedade Mafalda Ma-
ria Branquinho — Clínica de Medicina Dentária, L.da, com sede na 
Rua António Pedro, n.º 1 C, 1150 -046 Lisboa, a adquirir diretamente 
aos produtores, grossistas e importadores substâncias estupefacientes, 
psicotrópicas e seus preparados, no âmbito do desenvolvimento das 
suas atividades terapêuticas ao abrigo da Deliberação do Conselho Di-
retivo 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.

21 de março de 2013. — A Vogal do Conselho Diretivo, Dr.ª Paula 
Dias de Almeida.

206871582 

 Aviso n.º 4962/2013
Por despacho de 18 -03 -2013, 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 7446/2010 publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 72, de 
14 -04 -2010, para comercializar por grosso substâncias estupefacientes, 
psicotrópicas e seus preparados, concedida à sociedade Hospira Portu-
gal, L.da, com instalações sitas na Estrada da Alfarrobeira, 2625 -244 
Vialonga.

22 -03 -2013. — A Vogal do Conselho Diretivo, Dr.ª Paula Dias de 
Almeida.

206878119 

 Aviso n.º 4963/2013
Por despacho de 18 -03 -2013, 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 28035/2008 publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 228, 
de 24 -11 -2008, para comercializar por grosso, importar, exportar e 
trânsito de substâncias estupefacientes, psicotrópicas e seus preparados, 
concedida à Bayer Portugal, S. A., com instalações sitas na Rua Cláudio 
Galeno, Edifício Alloga, Lote 1 e 2, Cabra Figa, 2635 Rio de Mouro.

22 -03 -2013. — A Vogal do Conselho Diretivo, Dr.ª Paula Dias de 
Almeida.

206878095 

 Inspeção-Geral das Atividades em Saúde

Aviso n.º 4964/2013
Nos termos do artigo 95.º do Decreto -Lei n.º 100/99, de 31 de março, 

faz -se público que se encontra afixada nos locais habituais desta Inspeção-
-Geral a lista de antiguidade do pessoal, referente a 31 de dezembro 
de 2012.

Da organização desta lista cabe reclamação, nos termos do n.º 1 do 
artigo 96.º do decreto -lei acima citado, a deduzir no prazo de 30 dias a 
contar da publicação deste aviso.

1 de abril de 2013. — O Inspetor -Geral, José Martins Coelho.
206876191 

 Despacho n.º 5011/2013
Nos termos do n.º 2 do artigo 23.º da Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro, 

alterada e republicada em anexo à Lei n.º 64/2011, de 22 de dezembro, 
designo para exercer funções de secretária do Inspetor -Geral a Assistente 
Técnica, Maria Manuela Ferro Pinto Mateus, posto de trabalho previsto 
na área de atividades “Assessoria técnica e secretariado da direção” do 
Quadro de Pessoal da IGAS para 2013, sendo -lhe atribuído o respetivo 
suplemento remuneratório de secretariado, nos termos do n.º 5 do ar-
tigo 33.º do citado diploma, no montante fixado no artigo 10.º da Portaria 
n.º 1553 -C/2008, de 31 de dezembro.

O presente despacho produz efeitos a partir do dia 1 de março de 
2013.

28 de fevereiro de 2013. — O Inspetor -Geral, José Martins Coelho.
206876142 

 Despacho n.º 5012/2013
Nos termos do disposto no artigo 137.º do Código do Procedimento 

Administrativo, e ao abrigo do n.º 2 do artigo 22.º da Lei n.º 4/2004, de 
15 de janeiro, ratifico o Despacho n.º 772/2013, de 3 de janeiro de 2013, 
publicado no Diário da República n.º 9, 2.ª série, de 14 de janeiro, de 
constituição de quatro equipas multidisciplinares e de designação dos 
senhores inspetores, Dr. Mário Alexandre de Andrade Pais Mamede, 
para chefiar a Equipa Multidisciplinar de Auditoria do Desempenho 
Organizacional e Controlo Financeiro (EMA), Dr. Rui Manuel Colaço 
Gomes, para chefiar a Equipa Multidisciplinar de Fiscalização (EMF), 
Dr. Pedro Jorge da Silva Cordeiro, para chefiar a Equipa Multidisci-
plinar de Ação e Auditoria Disciplinar (EMD) e Dr.ª Paula Fernanda 
Lopes Ferreira de Oliveira para chefiar a Equipa Multidisciplinar de 
Inspeção (EMI).

O presente despacho de ratificação produz efeitos a 1 de fevereiro 
de 2013.

28 de fevereiro de 2013. — O Inspetor -Geral, José Martins Coelho.
206876223 

 Despacho n.º 5013/2013
Por meu despacho de 28 de fevereiro de 2013, a seu pedido, cessa fun-

ções de secretária no Gabinete do Inspetor -Geral, a Assistente Técnica, 
Olga de Jesus Batista da Costa, para as quais foi nomeada pelo Despacho 
n.º 869/2003, de 30 de dezembro de 2002, publicado no Diário da Re-
pública n.º 41, apêndice 29, 2.ª série, de 18 de fevereiro de 2003.

O presente despacho produz efeitos a partir do dia 1 de março de 2013.

28 de fevereiro de 2013. — O Inspetor -Geral, José Martins Coelho.
206875957 




