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Aviso n.o 11 515/2005 (2.a série). — O conselho de administração
do Instituto Nacional da Farmácia e do Medicamento, analisada a
proposta/DIL/5215, de 23 de Novembro de 2005, da comissão de avaliação de transferências, relativa ao pedido de transferência da Farmácia Maria Sequeira, sita na Rua da Misericórdia, na freguesia de
Alcantarilha, concelho de Silves, distrito de Faro, formulado em 7
de Abril de 2005, ao abrigo do n.o 16.o da Portaria n.o 936-A/99,
de 22 de Outubro, alterada pelas Portarias n.os 1379/2002, de 22 de
Outubro, 168-B/2004, de 18 de Fevereiro, e 865/2004, de 19 de Julho,
e considerando que:

e 865/2004, de 19 de Julho, deliberou anunciar, nos termos e para
os efeitos do n.o 3 do n.o 16.o da mesma portaria, que deu entrada
neste Instituto um pedido de transferência de farmácia para o Lugar
de Igreja, a 200 m da farmácia existente, freguesia de São Martinho
de Escariz, concelho de Vila Verde, distrito de Braga.
Nos termos do citado n.o 16.o, n.o 3, poderão os proprietários das
farmácias do mesmo concelho, no prazo de 30 dias úteis a contar
da publicação do presente aviso, requerer a respectiva transferência
para o mesmo local, observados os condicionalismos legais em vigor.

Para o local pretendido não existe aberto concurso para instalação
de farmácia (n.o 16.o, n.o 1, da citada portaria);
A Farmácia dispõe de alvará emitido há mais de cinco anos
(n.o 2 do mesmo número);
Foi publicado aviso na 2.a série do Diário da República possibilitando que as restantes farmácias do concelho igualmente
concorressem (n.o 3 do citado preceito);
Não houve qualquer outra candidatura à pretendida transferência;
Foram ouvidas a ARS e a Câmara Municipal interessadas;

5 de Dezembro de 2005. — Pelo Conselho de Administração, o
Vice-Presidente, Hélder Mota Filipe.

deliberou em sessão do conselho de administração de 30 de Novembro
de 2005 (acta n.o 69/CA/2005) deferir o pedido de transferência da
Farmácia Maria Sequeira para a Quinta dos Reis, freguesia de Alcantarilha, concelho de Silves, distrito de Faro, nos termos do n.o 6 do
n.o 16.o da Portaria n.o 936-A/99, de 22 de Outubro.
5 de Dezembro de 2005. — Pelo Conselho de Administração, o
Vice-Presidente, Hélder Mota Filipe.
Aviso n.o 11 516/2005 (2.a série). — O conselho de administração
do Instituto Nacional da Farmácia e do Medicamento, analisada a
proposta/DIL/5217, de 23 de Novembro de 2005, da comissão de avaliação de transferências, relativa ao pedido de transferência da Farmácia Andrade, sita na Rua de D. João Bosco, na freguesia de Mogofores, concelho de Anadia, distrito de Aveiro, formulado em 17 de
Março de 2005, ao abrigo do n.o 16.o da Portaria n.o 936-A/99, de
22 de Outubro, alterada pelas Portarias n.os 1379/2002, de 22 de Outubro, 168-B/2004, de 18 de Fevereiro, e 865/2004, de 19 de Julho,
e considerando que:
Para o local pretendido não existe aberto concurso para instalação
de farmácia (n.o 16.o, n.o 1, da citada portaria);
A Farmácia dispõe de alvará emitido há mais de cinco anos
(n.o 2 do mesmo número);
Foi publicado aviso no Diário da República, 2.a série, possibilitando que as restantes farmácias do concelho igualmente concorressem (n.o 3 do citado preceito);
Não houve qualquer outra candidatura à pretendida transferência;
Foram ouvidas a ARS e a Câmara Municipal interessadas;
deliberou em sessão do conselho de administração de 30 de Novembro
de 2005 (acta n.o 69/CA/2005) deferir o pedido de transferência da
Farmácia Andrade para a Rua do Campo de Futebol, freguesia de
Mogofres, concelho de Anadia, distrito de Aveiro, nos termos do
n.o 6 do n.o 16.o da Portaria n.o 936-A/99, de 22 de Outubro.
5 de Dezembro de 2005. — Pelo Conselho de Administração, o
Vice-Presidente, Hélder Mota Filipe.
Aviso n.o 11 517/2005 (2.a série). — O conselho de administração
do Instituto Nacional da Farmácia e do Medicamento, na sua sessão
de 30 de Novembro de 2005 (acta n.o 69/CA/2005) analisada a proposta/DIL/5218, de 23 de Novembro de 2005, da comissão de avaliação
de transferências de farmácias, relativa ao pedido de transferência
da Farmácia Marília da Fonseca, sita na Avenida de 18 de Dezembro,
14-A, na freguesia de Carvalhal, concelho de Grândola, distrito de
Setúbal, formulado em 28 de Abril de 2005, deliberou autorizar a
sua transferência conforme proposto, para a rua de D. Afonso Henriques, lote 5, freguesia da Comporta, concelho de Alcácer do Sal,
distrito de Setúbal, nos termos do n.o 18.o, n.o 3, da Portaria
n.o 936-A/99, de 22 de Outubro, alterada pelas Portarias n.os 1379/2002,
de 22 de Outubro, 168-B/2004, de 18 de Fevereiro, e 865/2004, de
19 de Julho.
5 de Dezembro de 2005. — Pelo Conselho de Administração, o
Vice-Presidente, Hélder Mota Filipe.
Aviso n.o 11 518/2005 (2.a série). — Faz-se público que o conselho de administração do Instituto Nacional da Farmácia e do Medicamento (INFARMED), cumprindo o disposto no n.o 1.o, n.o 4, da
Portaria n.o 936-A/99, de 22 de Outubro, alterada pelas Portarias
n.os 1379/2002, de 22 de Outubro, 168-B/2004, de 18 de Fevereiro,

Aviso n.o 11 519/2005 (2.a série). — O conselho de administração
do Instituto Nacional da Farmácia e do Medicamento, analisada a
proposta/DIL/5214, de 23 de Novembro de 2005, da comissão de avaliação de transferências, relativa ao pedido de transferência da Farmácia Abílio Guerra, sita na Rua de São Sebastião, 3, na freguesia
do Cartaxo, concelho do Cartaxo, distrito de Santarém, formulado
em 17 de Maio de 2005, ao abrigo do n.o 16.o da Portaria n.o 936-A/99,
de 22 de Outubro, alterada pelas Portarias n.os 1379/2002, de 22 de
Outubro, 168-B/2004, de 18 de Fevereiro, e 865/2004, de 19 de Julho,
e considerando que:
Para o local pretendido não existe aberto concurso para instalação
de farmácia (n.o 16.o, n.o 1, da citada portaria);
A Farmácia dispõe de alvará emitido há mais de cinco anos
(n.o 2 do mesmo número);
Foram ouvidas a ARS e a Câmara Municipal interessadas;
Os proprietários das farmácias mais próximas declararam não
se opor à transferência;
É dispensada a publicação de aviso, nos termos da parte final
do n.o 8 do n.o 16.o da Portaria n.o 936-A/99, de 22 de Outubro,
na redacção que lhe foi dada pela Portaria n.o 1379/2002, de
22 de Outubro;
deliberou em sessão do conselho de administração de 30 de Novembro
de 2005 (acta n.o 69/CA/2005) deferir o pedido de transferência da
Farmácia Abílio Guerra para a Rua de São Sebastião, 1, freguesia
do Cartaxo, concelho do Cartaxo, distrito de Santarém, nos termos
do n.o 6 do n.o 16.o da Portaria n.o 936-A/99, de 22 de Outubro.
5 de Dezembro de 2005. — Pelo Conselho de Administração, o
Vice-Presidente, Hélder Mota Filipe.
Deliberação n.o 1668/2005. — Considerando que a sociedade
FREDEVET — Química Veterinária, L.da, com sede social na Rua
da Firmeza, 384-394, 4000-225 Porto, é detentora do alvará, e respectivo anexo, de armazém de medicamentos, concedido ao abrigo
dos artigos 99.o e 100.o do Decreto-Lei n.o 48 547, de 27 de Agosto
de 1968, com o registo n.o 904, de 3 de Dezembro de 1976, para
instalações sitas na Rua da Firmeza, 384-394, 4000-225 Porto;
Considerando que, com a entrada em vigor do Decreto-Lei
n.o 135/95, de 9 de Junho, e conforme determinado no seu artigo 16.o,
as entidades que se dedicavam à actividade de distribuição por grosso
de medicamentos de uso humano deviam, no prazo de 180 dias, iniciar
o processo conducente à obtenção da autorização que lhes permitisse
continuar a exercer a actividade de distribuição por grosso de medicamentos de uso humano;
Considerando que a sociedade FREDEVET — Química Veterinária, L.da, deu cumprimento ao disposto no artigo 16.o do Decreto-Lei
n.o 135/95, de 9 de Junho, tendo dado início ao processo para obtenção
da autorização para o exercício da actividade de distribuição por grosso
de medicamentos de uso humano, ao abrigo do Decreto-Lei n.o 135/95,
de 9 de Junho, tendo obtido a respectiva autorização para o exercício
da actividade de distribuição por grosso de medicamentos de uso
humano;
Considerando que a sociedade remeteu, a este Instituto, o original
do alvará e respectivo anexo com o registo n.o 904, de 3 de Dezembro
de 1976, para se proceder ao seu cancelamento:
O conselho de administração do Instituto Nacional da Farmácia
e do Medicamento, ao abrigo do disposto na alínea l) do n.o 2 do
artigo 10.o do Decreto-Lei n.o 495/99, de 18 de Novembro, e do
artigo 140.o, n.o 2, alínea b), do Código do Procedimento Administrativo, delibera revogar o alvará de armazém de medicamentos, e
respectivo anexo, com o registo n.o 904, de 3 de Dezembro de 1976,
concedido à sociedade FREDEVET — Química Veterinária, L.da,
para as instalações sitas na Rua da Firmeza, 384-394, 4000-225 Porto,
freguesia de Santo Ildefonso, concelho do Porto, distrito do Porto.
Ordenar a publicação no Diário da República da presente deliberação, bem como a notificação a todos os interessados da mesma.
30 de Novembro de 2005. — (Assinaturas ilegíveis.)

