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de Trancoso, distrito da Guarda, nos termos do n.o 18.o da Portaria
n.o 936-A/99, de 22 de Outubro.
26 de Abril de 2006. — Pelo Conselho de Administração, o Vice-Presidente, Hélder Mota Filipe.
Aviso n.o 5594/2006 (2.a série). — O conselho de administração
do Instituto Nacional da Farmácia e do Medicamento, analisada a
proposta DIL/1667, de 31 de Março de 2006, da comissão de avaliação
de postos farmacêuticos móveis, relativa ao pedido de transformação
de posto de medicamentos em posto farmacêutico móvel dependente
da Farmácia Silva Domingos, sita na Rua do Dr. Eduardo de Castro,
lote 1, freguesia de Vila de Rei, concelho de Vila de Rei, distrito
de Castelo Branco, ao abrigo do n.o 18.o da Portaria n.o 936-A/99,
de 22 de Outubro, na redacção que lhe foi dada pela Portaria
n.o 1379/2002, 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);
Foram ouvidas a Administração Regional de Saúde e a Câmara
Municipal interessadas;
Foi entregue toda a documentação prevista no n.o 8 do despacho
n.o 22 618/2002 (2.a série), de 22 de Outubro, alterado pelo
despacho n.o 2244/2003 (2.a série);
Conclui pela documentação que instrui o processo que reúne
as condições legais, pelo que emite parecer favorável à pretendida transformação do posto de medicamentos em posto
farmacêutico móvel, nos termos dos n.os 31, 32 e 33 do citado
despacho;
deliberou, em sessão do conselho de administração de 20 de Abril
de 2006 (acta n.o 16/CA/2006), deferir o pedido e consequente autorização de substituição do posto de medicamentos por posto farmacêutico móvel sito na Rua de Pedro Eanes, freguesia de Cardigos,
concelho de Mação, distrito de Santarém, nos termos do n.o 18.o
da Portaria n.o 936-A/99, de 22 de Outubro.
26 de Abril de 2006. — Pelo Conselho de Administração, o Vice-Presidente, Hélder Mota Filipe.
Aviso n.o 5595/2006 (2.a série). — O conselho de administração
do Instituto Nacional da Farmácia e do Medicamento, analisada a
proposta DIL/1732, de 4 de Abril de 2006, da comissão de avaliação
de postos farmacêuticos móveis, relativa ao pedido de transformação
de posto de medicamentos em posto farmacêutico móvel dependente
da Farmácia Esteves, sita na Rua de 25 de Abril, 99, freguesia de
Penamacor, concelho de Penamacor, distrito de Castelo Branco, ao
abrigo do n.o 18.o da Portaria n.o 936-A/99, de 22 de Outubro, na
redacção que lhe foi dada pela Portaria n.o 1379/2002, 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);
Foram ouvidas a Administração Regional de Saúde e a Câmara
Municipal interessadas;
Foi entregue toda a documentação prevista no n.o 8 do despacho
n.o 22 618/2002 (2.a série), de 22 de Outubro, alterado pelo
despacho n.o 2244/2003 (2.a série);
Conclui pela documentação que instrui o processo que reúne
as condições legais, pelo que emite parecer favorável à pretendida transformação do posto de medicamentos em posto
farmacêutico móvel, nos termos dos n.os 31, 32 e 33 do citado
despacho;
deliberou, em sessão do conselho de administração de 20 de Abril
de 2006 (acta n.o 16/CA/2006), deferir o pedido e consequente autorização de substituição do posto de medicamentos por posto farmacêutico móvel sito no Largo de D. Bárbara Tavares da Silva, 21-B,
freguesia de Benquerença, concelho de Penamacor, distrito de Castelo
Branco, nos termos do n.o 18.o da Portaria n.o 936-A/99, de 22 de
Outubro.
26 de Abril de 2006. — Pelo Conselho de Administração, o Vice-Presidente, Hélder Mota Filipe.
Deliberação n.o 578/2006. — A firma Generis Farmacêutica, S. A., titular da autorização de introdução no mercado (AIM)
dos medicamentos:
Carvedilol Satie, 3,125 mg, Comprimidos Revestidos, concedida
em 23 de Novembro de 2003, consubstanciada na autorização
com os registos n.os 4878781, 4878880 e 4878989;
Carvedilol Satie, 6,25 mg, Comprimidos Revestidos, concedida em
23 de Novembro de 2003, consubstanciada na autorização com
os registos n.os 4879086 e 4879185;
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Carvedilol Satie, 12,5 mg, Comprimidos Revestidos, concedida em
23 de Novembro de 2003, consubstanciada na autorização com
os registos n.os 4879284 e 4879383;
requereu ao INFARMED a revogação do mesmo conforme ofícios
de 14 de Fevereiro de 2006.
Ao abrigo da alínea b) do n.o 2 do artigo 140.o do Código do
Procedimento Administrativo, o conselho de administração do
INFARMED delibera revogar as AIM dos medicamentos supramencionados e anular os respectivos registos no INFARMED.
Mais delibera o conselho de administração do INFARMED, nos
termos do artigo 16.o do Decreto-Lei n.o 72/91, de 8 de Fevereiro,
que a presente revogação seja publicada no Diário da República,
2.a série.
5 de Abril de 2006. — O Conselho de Administração: Hélder Mota
Filipe, vice-presidente — Luísa Carvalho, vice-presidente — Emília
Alves, vogal — Fernando Bello, vogal.
Deliberação n.o 579/2006. — A firma MEDILUSA — Comércio
e Indústria de Especialidades Farmacêuticas, L.da, titular da autorização de introdução no mercado (AIM) do medicamento Zinedor,
Solução Oral a 100 mg/ml, concedida em 4 de Dezembro de 2000,
consubstanciada na autorização com o registo n.o 3273398, requereu
ao INFARMED a revogação do mesmo, conforme ofício de 16 de
Dezembro de 2004.
Ao abrigo da alínea b) do n.o 2 do artigo 140.o do Código do
Procedimento Administrativo, o conselho de administração do
INFARMED delibera revogar a AIM do medicamento supramencionado e anular o respectivo registo no INFARMED.
Mais delibera o conselho de administração do INFARMED, nos
termos do artigo 16.o do Decreto-Lei n.o 72/91, de 8 de Fevereiro,
que a presente revogação seja publicada no Diário da República,
2.a série.
5 de Abril de 2006. — O Conselho de Administração: Hélder Mota
Filipe, vice-presidente — Luísa Carvalho, vice-presidente — Emília
Alves, vogal — Fernando Bello, vogal.
Deliberação n.o 580/2006. — A firma Farma APS — Produtos
Farmacêuticos, S. A., titular da autorização de introdução no mercado
(AIM) dos medicamentos:
Carvedilol APS, 3,125 mg, Comprimidos Revestidos, concedida em
23 de Novembro de 2003, consubstanciada na autorização com
os registos n.os 4878088, 4878187 e 4878286;
Carvedilol APS, 6,25 mg, Comprimidos Revestidos, concedida em
23 de Novembro de 2003, consubstanciada na autorização com
os registos n.os 4878385 e 4878484;
Carvedilol APS, 12,5 mg, Comprimidos Revestidos, concedida em
23 de Novembro de 2003, consubstanciada na autorização com
os registos n.os 4878583 e 4878682;
requereu ao INFARMED a revogação dos mesmos, conforme ofícios
de 14 de Fevereiro de 2006.
Ao abrigo da alínea b) do n.o 2 do artigo 140.o do Código do
Procedimento Administrativo, o conselho de administração do
INFARMED delibera revogar as AIM dos medicamentos supramencionados e anular os respectivos registos no INFARMED.
Mais delibera o conselho de administração do INFARMED, nos
termos do artigo 16.o do Decreto-Lei n.o 72/91, de 8 de Fevereiro,
que a presente revogação seja publicada no Diário da República,
2.a série.
5 de Abril de 2006. — O Conselho de Administração: Hélder Mota
Filipe, vice-presidente — Luísa Carvalho, vice-presidente — Emília
Alves, vogal — Fernando Bello, vogal.
Deliberação n.o 581/2006. — A firma Schering-Plough
Farma, L.da, titular da autorização de introdução no mercado (AIM)
do medicamento Prosedar, Comprimido, a 15 mg, concedida em 26
de Junho de 1984, consubstanciada na autorização com os registos
n.os 4621397 e 9589705, requereu ao INFARMED a revogação da
mesma conforme ofício de 22 de Fevereiro de 2006.
Ao abrigo da alínea b) do n.o 2 do artigo 140.o do Código do
Procedimento Administrativo, o conselho de administração do
INFARMED delibera revogar a AIM do medicamento supramencionado e anular os respectivos registos no INFARMED.
Mais delibera o conselho de administração do INFARMED, nos
termos do artigo 16.o do Decreto-Lei n.o 72/91, de 8 de Fevereiro,
que a presente revogação seja publicada no Diário da República,
2.a série.
5 de Abril de 2006. — O Conselho de Administração: Hélder Mota
Filipe, vice-presidente — Luísa Carvalho, vice-presidente — Emília
Alves, vogal — Fernando Bello, vogal.

