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portuguesa em quaisquer reuniões ou instâncias de âmbito comunitário,
do Conselho da Europa e da Organização Mundial da Saúde, nos termos
da legislação aplicável e com observância do disposto no Despacho
n.º 6411/2015, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 111, de
9 de junho de 2015;
d) Autorizar a atribuição de telemóvel, nos termos do n.º 6 da Resolução do Conselho de Ministros n.º 112/2002, de 1 de agosto.
2 — No âmbito da gestão orçamental, excetuando o PIDDAC:
a) Autorizar despesas com empreitadas de obras públicas, locação e
aquisição de bens e serviços até ao montante de € 1.500.000,00 previstos
nos n.os 1 e 2 do artigo 17.º do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de junho,
e para os efeitos do disposto no artigo 109.º do Código dos Contratos
Públicos, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de janeiro;
b) Designar os júris e delegar a competência para proceder à audiência prévia mesmo nos procedimentos cujo valor exceda o agora
subdelegado;
c) Proceder à prática dos atos consequentes ao ato de autorização da
escolha e início do procedimento cujo valor não exceda o agora subdelegado, mesmo relativamente a procedimentos cujo início foi autorizado
por membro do Governo em data anterior à do presente despacho;
d) Conceder adiantamentos a empreiteiros e a fornecedores de bens e
serviços de preço de valor igual ou superior a € 100.000,00, desde que
respeitados os condicionalismos previstos nos n.os 1 e 2 do artigo 292.º do
Código dos Contratos Públicos, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 18/2008,
de 29 de janeiro;
e) Autorizar a realização de arrendamentos para instalação dos serviços, nos termos do artigo 20.º do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de junho,
aprovar as minutas e celebrar os respetivos contratos, quando a renda
anual não exceda o montante de € 199.519,16;
f) Exercer as competências relativas ao Centro de Atendimento do
SNS.
3 — O Diretor-Geral apresentar-me-á, com uma periodicidade semestral, um relatório síntese com elementos estatísticos e de custos relativos
aos atos praticados ao abrigo do presente despacho.
4 — O presente despacho produz efeitos desde 30 de outubro de 2015,
ficando por este meio ratificados todos os atos entretanto praticados no
âmbito dos poderes agora subdelegados.
24 de novembro de 2015. — O Secretário de Estado da Saúde, Eurico
Emanuel Castro Alves.
209153116
Despacho n.º 14730/2015
Nos termos dos n.os 1 e 2 do artigo 44.º e do artigo 46.º do Código do
Procedimento Administrativo, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 4/2015,
de 7 de janeiro, de harmonia com o estabelecido n.º 2 do artigo 5.º
do Decreto-Lei n.º 39/2012, de 16 de fevereiro, e com o disposto na
alínea l) do n.º 1 do artigo 21.º da lei-quadro dos institutos públicos,
aprovada pela Lei n.º 3/2004, de 15 de janeiro, e republicada em anexo
ao Decreto-Lei n.º 5/2012, de 17 de janeiro, na sua redação atual, e no
uso da faculdade que me foi conferida pelo Despacho n.º 13426/2015,
de 10 de novembro, do Ministro da Saúde, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 228, de 20 de novembro de 2015, subdelego, com a
faculdade de subdelegar, no Conselho Diretivo do Instituto Português
do Sangue e da Transplantação, I. P., os poderes necessários para a
prática dos seguintes atos:
1 — No âmbito da gestão interna dos recursos humanos:
a) Autorizar a prestação e o pagamento do trabalho suplementar, nos
termos do artigo 120.º da Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas,
aprovada pela Lei n.º 35/2014, de 20 de junho;
b) Conceder licenças especiais para o exercício de funções transitórias
em Macau, bem como autorizar o regresso à atividade, nos termos do
Decreto-Lei n.º 89-G/98, de 13 de abril;
c) Autorizar pedidos de equiparação a bolseiro no País ou no estrangeiro, nos termos do Decreto-Lei n.º 272/88, de 3 de agosto, e do Decreto-Lei n.º 282/89, de 23 de agosto;
d) Autorizar a inscrição e participação dos trabalhadores em funções
públicas em estágios, congressos, reuniões, seminários, colóquios, cursos de formação ou outras iniciativas semelhantes que ocorram fora
do território nacional, incluindo os destinados a assegurar a presença
portuguesa em quaisquer reuniões ou instâncias de âmbito comunitário,
do Conselho da Europa e da Organização Mundial da Saúde, nos termos
da legislação aplicável e com observância do disposto no Despacho
n.º 6411/2015, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 111, de
9 de junho de 2015;
e) Autorizar a atribuição de telemóvel, nos termos do n.º 6 da Resolução do Conselho de Ministros n.º 112/2002, de 1 de agosto.

2 — Considerando o disposto no n.º 3 do artigo 38.º da Lei n.º 3/2004,
de 15 de janeiro, na redação conferida pelo Decreto-Lei n.º 5/2012, de
17 de janeiro, subdelego a prática dos seguintes atos:
a) Designar os júris e delegar a competência para proceder à audiência
prévia, mesmo nos procedimentos de valor superior ao previsto na Lei
n.º 3/2004, de 15 de janeiro;
b) Conceder adiantamentos a empreiteiros e a fornecedores de bens
e serviços de preço de valor igual ou superior a € 100 000,00, desde que
respeitados os condicionalismos previstos nos n.os 1 e 2 do artigo 292.º do
Código dos Contratos Públicos, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 18/2008,
de 29 de janeiro.
3 — O presidente do Conselho Diretivo do Instituto Português do Sangue e da Transplantação, I. P., apresentar-me-á, com uma periodicidade
semestral, um relatório síntese com elementos estatísticos e de custos
relativos aos atos praticados ao abrigo do presente despacho.
4 — O presente despacho produz efeitos desde 30 de outubro de 2015,
ficando por este meio ratificados todos os atos entretanto praticados no
âmbito dos poderes agora subdelegados.
24 de novembro de 2015. — O Secretário de Estado da Saúde, Eurico
Emanuel Castro Alves.
209153181
Despacho n.º 14731/2015
Nos termos dos n.os 1 e 2 do artigo 44.º e do artigo 46.º do Código do
Procedimento Administrativo, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 4/2015,
de 7 de janeiro, de harmonia com o estabelecido n.º 2 do artigo 5.º do
Decreto-Lei n.º 27/2012, de 8 de fevereiro, retificado pela Declaração
de Retificação n.º 18/2012, de 5 de abril e alterado pelo Decreto-Lei
n.º 68/2013, de 17 de maio, e com o disposto na alínea l) do n.º 1 do
artigo 21.º da lei-quadro dos institutos públicos, aprovada pela Lei
n.º 3/2004, de 15 de janeiro, republicada em anexo ao Decreto-Lei
n.º 5/2012, de 17 de janeiro, na sua redação atual, e no uso da faculdade que me foi conferida pelo Despacho n.º 13426/2015, de 10 de
novembro, do Ministro da Saúde, publicado no Diário da República,
2.ª série, n.º 228, de 20 de novembro de 2015, subdelego, com a faculdade de subdelegar, no Conselho Diretivo do Instituto Nacional de
Saúde Doutor Ricardo Jorge, I. P., os poderes necessários para a prática
dos seguintes atos:
1 — No âmbito da gestão interna dos recursos humanos:
a) Autorizar a prestação e o pagamento do trabalho suplementar, nos
termos do artigo 120.º da Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas,
aprovada pela Lei n.º 35/2014, de 20 de junho;
b) Conceder licenças especiais para o exercício de funções transitórias
em Macau, bem como autorizar o regresso à atividade, nos termos do
Decreto-Lei n.º 89-G/98, de 13 de abril;
c) Autorizar pedidos de equiparação a bolseiro no País ou no estrangeiro, nos termos do Decreto-Lei n.º 272/88, de 3 de agosto, e do
Decreto-Lei n.º 282/89, de 23 de agosto;
d) Autorizar a inscrição e participação dos trabalhadores em funções
públicas em estágios, congressos, reuniões, seminários, colóquios, cursos de formação ou outras iniciativas semelhantes que ocorram fora
do território nacional, incluindo os destinados a assegurar a presença
portuguesa em quaisquer reuniões ou instâncias de âmbito comunitário,
do Conselho da Europa e da Organização Mundial da Saúde, nos termos
da legislação aplicável e com observância do disposto no Despacho
n.º 6411/2015, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 111, de
9 de junho de 2015;
e) Autorizar a atribuição de telemóvel, nos termos do n.º 6 da Resolução do Conselho de Ministros n.º 112/2002, de 1 de agosto.
2 — Considerando o disposto no n.º 3 do artigo 38.º da Lei n.º 3/2004,
de 15 de janeiro, na redação conferida pelo Decreto-Lei n.º 5/2012, de
17 de janeiro, subdelego a prática dos seguintes atos:
a) Designar os júris e delegar a competência para proceder à audiência
prévia, mesmo nos procedimentos de valor superior ao previsto na Lei
n.º 3/2004, de 15 de janeiro;
b) Conceder adiantamentos a empreiteiros e a fornecedores de bens e
serviços de preço de valor igual ou superior a € 100.000,00, desde que
respeitados os condicionalismos previstos nos n.os 1 e 2 do artigo 292.º do
Código dos Contratos Públicos, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 18/2008,
de 29 de janeiro;
3 — O presidente do Conselho Diretivo do Instituto Nacional de Saúde
Doutor Ricardo Jorge, I. P., apresentar-me-á, com uma periodicidade
semestral, um relatório síntese com elementos estatísticos e de custos
relativos aos atos praticados ao abrigo do presente despacho.
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4 — O presente despacho produz efeitos desde 30 de outubro de 2015,
ficando por este meio ratificados todos os atos entretanto praticados no
âmbito dos poderes agora subdelegados.
24 de novembro de 2015. — O Secretário de Estado da Saúde, Eurico
Emanuel Castro Alves.
209153149
Despacho n.º 14732/2015
os

Nos termos dos n. 1 e 2 do artigo 44.º e do artigo 46.º do Código do
Procedimento Administrativo, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 4/2015,
de 7 de janeiro, de harmonia com o estabelecido n.º 2 do artigo 5.º do
Decreto-Lei n.º 34/2012 de 14 de fevereiro, retificado pela Declaração de
Retificação n.º 17/2012, de 5 de abril, e alterado pela Lei n.º 82-B/2014,
de 31 de dezembro, e com o disposto na alínea l) do n.º 1 do artigo 21.º
da lei-quadro dos institutos públicos, aprovada pela Lei n.º 3/2004, de
15 de janeiro, e republicada em anexo ao Decreto-Lei n.º 5/2012, de 17
de janeiro, na sua redação atual, e no uso da faculdade que me foi conferida pelo Despacho n.º 13426/2015, de 10 de novembro, do Ministro
da Saúde, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 228, de 20
de novembro de 2015, subdelego, com a faculdade de subdelegar, no
Conselho Diretivo do Instituto Nacional de Emergência Médica, I. P.,
os poderes necessários para a prática dos seguintes atos:
1 — No âmbito da gestão interna dos recursos humanos:
a) Autorizar a prestação e o pagamento do trabalho suplementar, nos
termos do artigo 120.º da Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas,
aprovada pela Lei n.º 35/2014, de 20 de junho;
b) Conceder licenças especiais para o exercício de funções transitórias
em Macau, bem como autorizar o regresso à atividade, nos termos do
Decreto-Lei n.º 89-G/98, de 13 de abril;
c) Autorizar pedidos de equiparação a bolseiro no País ou no estrangeiro, nos termos do Decreto-Lei n.º 272/88, de 3 de agosto, e do
Decreto-Lei n.º 282/89, de 23 de agosto;
d) Autorizar a inscrição e participação dos trabalhadores em funções
públicas em estágios, congressos, reuniões, seminários, colóquios, cursos de formação ou outras iniciativas semelhantes que ocorram fora
do território nacional, incluindo os destinados a assegurar a presença
portuguesa em quaisquer reuniões ou instâncias de âmbito europeu, do
Conselho da Europa e da Organização Mundial da Saúde, nos termos
da legislação aplicável e com observância do disposto no Despacho
n.º 6411/2015, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 111, de
9 de junho de 2015;
e) Autorizar a atribuição de telemóvel, nos termos do n.º 6 da Resolução do Conselho de Ministros n.º 112/2002, de 1 de agosto.
2 — Considerando o disposto no n.º 3 do artigo 38.º da Lei n.º 3/2004,
de 15 de janeiro, na redação conferida pelo Decreto-Lei n.º 5/2012, de
17 de janeiro, subdelego a prática dos seguintes atos:
a) Designar os júris e delegar a competência para proceder à audiência
prévia, mesmo nos procedimentos de valor superior ao previsto na Lei
n.º 3/2004, de 15 de janeiro;
b) Conceder adiantamentos a empreiteiros e a fornecedores de bens e
serviços de preço de valor igual ou superior a € 100.000,00, desde que
respeitados os condicionalismos previstos nos n.os 1 e 2 do artigo 292.º do
Código dos Contratos Públicos, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 18/2008,
de 29 de janeiro;
3 — O presidente do Conselho Diretivo do Instituto Nacional de
Emergência Médica, I. P., apresentar-me-á, com uma periodicidade
semestral, um relatório síntese com elementos estatísticos e de custos
relativos aos atos praticados ao abrigo do presente despacho.
4 — O presente despacho produz efeitos desde 30 de outubro de 2015,
ficando por este meio ratificados todos os atos entretanto praticados no
âmbito dos poderes agora subdelegados.
24 de novembro de 2015. — O Secretário de Estado da Saúde, Eurico
Emanuel Castro Alves.
209153124
Louvor n.º 1340/2015
Tendo cessado funções como Presidente do Conselho Diretivo do
INFARMED, I. P., expresso publicamente o meu louvor ao Dr. Rui
Sarmento e Castro pelo seu contributo de elevada competência e especialização técnico-científica no contexto da hepatologia em Portugal, e como membro do painel consultivo relativo à disponibilização
de terapêutica inovadora para tratamento da Hepatite C, destacando a
sua disponibilidade imediata e apoio em ambiente de intensa pressão.
12 de novembro de 2015. — O Secretário de Estado da Saúde, Eurico
Emanuel Castro Alves.
209149789

Louvor n.º 1341/2015
Tendo cessado funções como Presidente do Conselho Diretivo do INFARMED, I.P., concedo o meu louvor público à Prof.ª Doutora Cláudia
Indira Xavier Furtado pelo seu desempenho inexcedível na coordenação da equipa, à qual reconheço igualmente superioridade técnica, na
avaliação e elevado sentido crítico construtivo em matérias da política
do medicamento, sendo igualmente de reconhecer as suas qualidades
técnicas de análise, de aplicação de metodologias, e de interpretação de
resultados, que sempre resultaram imprescindíveis à tomada de decisão.
12 de novembro de 2015. — O Secretário de Estado da Saúde, Eurico
Emanuel Castro Alves.
209149456
Louvor n.º 1342/2015
Tendo cessado funções como Presidente do Conselho Diretivo do
INFARMED, I.P., expresso publicamente o meu louvor ao Dr. João
Manuel Lopes de Oliveira pelo seu contributo de elevada competência
técnica e especialização científica na Comissão Nacional de Farmácia e Terapêutica, destacando a sua disponibilidade imediata e apoio
em ambiente de intensa pressão, bem como a dedicação na colaboração que tem desenvolvido com o INFARMED, I.P. há vários anos.
12 de novembro de 2015. — O Secretário de Estado da Saúde, Eurico
Emanuel Castro Alves.
209149634
Louvor n.º 1343/2015
Com o término do mandato como Presidente do Conselho Diretivo do
INFARMED, I. P., louvo publicamente o Dr. Jorge Filipe dos Santos Rodrigues pelo distinto desempenho no desenvolvimento do Portal relativo
à Hepatite C e no apoio técnico que prestou ao Conselho Diretivo em
matérias de elevada responsabilidade com impacto na política nacional
do medicamento, sendo de ressaltar a sua qualidade pessoal de gestão
de situações em ambiente de forte pressão.
12 de novembro de 2015. — O Secretário de Estado da Saúde, Eurico
Emanuel Castro Alves.
209150087
Louvor n.º 1344/2015
Tendo cessado funções como Presidente do Conselho Diretivo do
INFARMED, I. P., expresso louvor público ao empenho e sentido de responsabilidade da Dra. Carina Patrícia Fragueiro de Oliveira Adriano no
apoio à definição de políticas de suporte nas infraestruturas tecnológicas,
promovendo a capacitação e adequação da instituição às necessidades
nacionais e europeias.
12 de novembro de 2015. — O Secretário de Estado da Saúde, Eurico
Emanuel Castro Alves.
209149967
Louvor n.º 1345/2015
Tendo cessado as minhas funções como Presidente do Conselho
Diretivo do INFARMED, I. P., louvo publicamente a Dra. Maria Eugénia Lino Lopes pelo cumprimento das suas funções com lealdade,
profissionalismo e dedicação.
12 de novembro de 2015. — O Secretário de Estado da Saúde, Eurico
Emanuel Castro Alves.
209150013
Louvor n.º 1346/2015
Tendo cessado funções como Presidente do Conselho Diretivo do
INFARMED, I. P., expresso publicamente o meu louvor à Dra. Isabel
Maria Teixeira de Carvalho Pedroto pelo seu contributo de elevada
competência e especialização técnico-científica no contexto da hepatologia em Portugal, e como membro do painel consultivo relativo à
disponibilização de terapêutica inovadora para tratamento da Hepatite C,
destacando a sua disponibilidade imediata e apoio em ambiente de
intensa pressão.
12 de novembro de 2015. — O Secretário de Estado da Saúde, Eurico
Emanuel Castro Alves.
209150046
Louvor n.º 1347/2015
Tendo cessado funções como Presidente do Conselho Diretivo do
INFARMED, I.P., expresso publicamente o meu louvor ao Dr. Guilherme Macedo pelo seu contributo de elevada competência e especialização técnico-científica no contexto da hepatologia em Portugal,

