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 MINISTÉRIO DA SAÚDE

Gabinete do Secretário de Estado da Saúde

Despacho n.º 7541/2015
Nos termos e ao abrigo das disposições conjugadas dos artigos 16.º, 

n.os 1 e 3, e 25.º, n.º 6, do Sistema Nacional de Avaliação de Tecnologias 
da Saúde (SiNATS), aprovado pelo Decreto -Lei n.º 97/2015, de 1 de 
junho de 2015, e nos artigos 44.º a 46.º do Código do Procedimento 
Administrativo (CPA), e ao abrigo da delegação de poderes prevista no 
n.º 3.3 e n.º 5 do Despacho n.º 9209/2011, publicado no DR, 2.ª série, 
n.º 140, de 22 de julho de 2011, na sua redação atual:

1 — Subdelego no Conselho Diretivo do INFARMED — Autoridade 
Nacional do Medicamento e Produtos de Saúde, I. P., com a faculdade 
de subdelegar nos seus membros, a competência para:

a) Decidir sobre o preço, a comparticipação e a avaliação prévia de 
medicamentos genéricos e medicamentos biológicos similares;

b) Decidir sobre a exclusão da comparticipação de medicamentos.

2 — É revogado o Despacho n.º 11888/2013, publicado no DR, 
2.ª série, n.º 177, de 13 de setembro de 2013.

3 — O presente despacho produz efeitos a 1 de julho de 2015.
1 de julho de 2015. — O Secretário de Estado da Saúde, Manuel 

Ferreira Teixeira.
208765313 

 Administração Central do Sistema de Saúde, I. P.

Aviso n.º 7551/2015
Faz-se público que, em cumprimento do disposto no n.º 2 do ar-

tigo 20.º da Portaria n.º 217/2011, de 31 de maio, foi, por delibera-
ção do Conselho Diretivo da Administração Central do Sistema de 
Saúde, IP de 19-06-2015, homologada a lista de classificação final 
dos candidatos do júri n.º 1, da especialidade médica de Cardiologia, 
no âmbito do procedimento concursal nacional de habilitação ao grau 
de consultor da carreira médica, aberto pelo aviso n.º 9295-A/2012, 
publicado no Diário da República n.º 130 (2.ª série), de 6 de julho:

Júri n.º 1 de Cardiologia — ARS LVT e RA Madeira
Ana Paula Moreira Faria — Aprovado
Carla Susana Gonçalves Gomes Fernandes — Aprovado
Graça Maria Castro Caires Gomes Silva — Aprovado
Américo Branco Sequeira — Aprovado
Ana Cristina Cunha Vasques Dantas Martins Neves — Aprovado
Ana Rita Duarte Almeida Víctor — Aprovado
Ana Teresa de Matos Timoteo — Aprovado
António Cândido Moreira Pinto — Aprovado
António José Calhabres Fiarresga — Aprovado
António José Machado Santos Oliveira Anão — Aprovado
Carlos Manuel Tavares Aguiar — Aprovado
Cláudio Vergílio Antunes David — Aprovado
Diogo Alberto Magalhães Cavaco — Aprovado
Duarte Nuno Malheiro Araújo Espregueira Mendes — Não Com-

pareceu
Eduardo Infante Oliveira — Aprovado

25-06-2015. — A Diretora do Departamento de Gestão e Adminis-
tração Geral, Manuela Carvalho.

208762738 

 Administração Regional de Saúde de Lisboa 
e Vale do Tejo, I. P.

Despacho (extrato) n.º 7542/2015
Para os devidos e legais efeitos e conhecimento dos interessados, 

publica -se a lista unitária de ordenação final, homologada por despacho 
do Vogal do Conselho Diretivo da Administração Regional de Saúde de 
Lisboa e Vale do Tejo, IP, de vinte e três de junho de 2015, do procedi-
mento concursal comum para recrutamento de trabalhadores Médicos 
da área hospitalar de Ginecologia/Obstetrícia, com vista à celebração 
de contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado 
ou de contrato de trabalho sem termo ao abrigo do Código do Traba-
lho, consoante se trate de, respetivamente, estabelecimentos do setor 
público administrativo ou entidades públicas de natureza empresarial, 

aberto através do Aviso (extrato) n.º 14293/2014, publicado no Diário 
da República 2.ª série, n.º 246, de 22 de dezembro — Referência H, 
retificado pela Declaração de retificação n.º 140/2015, publicada no 
Diário da República 2.ª série, n.º 35 de 19 de fevereiro.

Lista Unitária de Ordenação Final
1.ª Anabela Diana Serranito — 16,00 valores

Da homologação da lista unitária de ordenação final pode ser in-
terposto recurso administrativo, no prazo de 10 dias úteis, contados a 
partir da data da publicação do presente aviso no Diário da República.

23 de junho de 2015. — O Vogal do Conselho Diretivo da 
ARSLVT, I. P., Dr. Nuno Ribeiro de Matos Venade.

208763612 

 Administração Regional de Saúde do Alentejo, I. P.

Aviso n.º 7552/2015
No seguimento do procedimento simplificado de recrutamento de 

pessoal médico, da carreira médica hospitalar, com a especialidade 
de oncologia médica que concluíram o respetivo internato médico na 
2.ª época de 2014, para preenchimento de um posto de trabalho na 
categoria de assistente, do mapa de pessoal do Hospital do Espírito 
Santo de Évora, E.P.E, visando o exercício de funções em regime de 
contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado, e 
conforme aviso n.º 1572-B/2015, publicado no Diário da República, 
2.ª série, n.º 28, de 10 de fevereiro de 2015, torna-se público que o 
procedimento cessou por falta de comparência das candidatas ao 
método de seleção.

2 de julho de 2015. — A Vogal do Conselho Diretivo, Paula Alexandra 
Ângelo Ribeiro Marques.

208764528 

 Aviso n.º 7553/2015
Findo o prazo de recrutamento de pessoal médico, com a especialidade 

de saúde pública, que concluiu o respetivo internato médico na 2.ª época 
de 2014, cujo aviso de abertura foi publicado no Diário da República, 
2.ª série, n.º 28, de 10 de fevereiro de 2014, aviso n.º 1572 -B/2015, torna-
-se pública a lista de classificação final, homologada em 25/06/2015, 
pelo Presidente do Conselho Diretivo, da ARS Alentejo:

Lista de Classificação Final
1 — Micaela Mestre Pereira da Silva Lopes — 17,55 valores.
2 — Andreia Isabel Cabete Portulez — 16,59 valores.

Após a publicação do presente aviso no Diário da República, a 
mencionada lista é afixada na sede da Administração Regional de 
Saúde do Alentejo, I. P., sita no Largo do Paraíso, 1, em Évora, e 
publicitada na página eletrónica deste Instituto, em www.arsalentejo.
min -saude.pt.

Da homologação da lista de classificação final pode ser interposto 
recurso nos termos do Código do Procedimento Administrativo, devendo 
o mesmo ser apresentado ao Sr. Presidente do Conselho Diretivo da 
ARS do Alentejo, I. P.

2 de julho de 2015. — A Vogal do Conselho Diretivo, Paula Alexandra 
Ângelo Ribeiro Marques.

208764463 

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

Aviso n.º 7554/2015
Por despacho de 28 -05 -2015, 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, autorizo a entidade Raríssimas — As-
sociação Nacional de Deficiências Mentais e Raras, com sede na 
Rua das Açucenas, Lote 1, Loja Direita, 1300 -003 Lisboa, a adquirir 
diretamente aos produtores, grossistas e importadores substâncias 
estupefacientes, psicotrópicas e seus preparados, para uso exclusivo 
dos doentes internados nas suas instalações sitas na Rua D. Manuel I, 
n.º 6, 2860 -391 Moita, sendo esta autorização válida por um ano a 


