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 MINISTÉRIO DA SAÚDE

Gabinete do Secretário de Estado da Saúde

Despacho n.º 13654/2012
O despacho n.º 11728/2004, de 17 de maio, publicado no Diário 

da República, 2.ª série, n.º 139, de 15 de junho de 2004, definiu as 
condições de dispensa e utilização de medicamentos para o tratamento 
da esclerose múltipla.

Face à solicitação de comparticipação de novas apresentações de 
medicamentos destinados ao mesmo fim terapêutico, torna -se necessário 
atualizar o despacho em apreço.

Assim, nos termos dos artigos 4.º, 5.º, n.º 1, alínea c), e 20.º, n.º 2, 
do regime das comparticipações do Estado no preço dos medicamentos 
aprovado em anexo ao Decreto -Lei n.º 48 -A/2010, de 13 de maio, na 
sua redação atual, determina -se o seguinte:

1 — É aditado ao despacho n.º 11728/2004, de 17 de maio, publicado 
no Diário da República, 2.ª série, n.º 139, de 15 de junho de 2004, 
alterado pelo despacho n.º 5775/2005, de 18 de fevereiro, publicado 
no Diário da República, 2.ª série, n.º 54, de 17 de março de 2005, este 
último objeto da declaração de retificação n.º 653/2005, publicada no 
Diário da República, 2.ª série, n.º 79, de 22 de abril de 2005, alterado 
pelo despacho n.º 10303/2009, de 13 de abril, publicado no Diário da 
República, 2.ª série, n.º 76, de 20 de abril de 2009 e alterado pelo despa-
cho n.º 12456/2010, de 22 de julho, publicado no Diário da República, 
2.ª série, n.º 148, de 2 de agosto de 2010, o n.º 7 com a seguinte redação:

«7 — A inclusão de medicamentos no presente regime especial 
de comparticipação depende de requerimentos dos seus titulares de 
autorização de introdução no mercado, nos termos definidos no regime 
geral das comparticipações do Estado no preço dos medicamentos, 
aprovado em anexo ao Decreto -Lei n.º 48 -A/2010, de 13 de maio.»

2 — O anexo do despacho n.º 11728/2004, de 17 de maio, publicado 
no Diário da República, 2.ª série, n.º 139, de 15 de junho de 2004, 
alterado pelo despacho n.º 5775/2005, de 18 de fevereiro, publicado 
no Diário da República, 2.ª série, n.º 54, de 17 de março de 2005, este 
último objeto da declaração de retificação n.º 653/2005, publicada no 
Diário da República, 2.ª série, n.º 79, de 22 de abril de 2005, alterado 
pelo despacho n.º 10303/2009, de 13 de abril, publicado no Diário da 
República, 2.ª série, n.º 76, de 20 de abril de 2009 e alterado pelo despa-
cho n.º 12456/2010, de 22 de julho, publicado no Diário da República, 
2.ª série, n.º 148, de 2 de agosto de 2010, passa a ter a seguinte redação:

«ANEXO
Acetato de glatirâmero
Interferão -beta 1a
Interferão -beta 1b»

3 — O presente despacho produz efeitos a partir da data da sua pu-
blicação.

12 de outubro de 2012. — O Secretário de Estado da Saúde, Manuel 
Ferreira Teixeira.

206457178 

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

Aviso (extrato) n.º 14017/2012
Em cumprimento do disposto na alínea b) do n.º 1, do artigo 37.º da 

Lei n.º 12 -A/2008, de 27 de fevereiro, torna -se público que, na sequên-
cia de procedimento concursal aberto por aviso publicado no Diário 
da República, 2.ª série, n.º 152, de 6 de agosto de 2010, foi celebrado 
contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado, com 
efeitos a partir de 11 de julho de 2011, com o trabalhador José António 
Hipólito Mendes Silva, para o preenchimento de um posto de trabalho 
da categoria de técnico de 2.ª classe de Farmácia, da carreira de Técnico 
de Diagnóstico e Terapêutica, do mapa de pessoal da Administração 
Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo, I. P./Serviços de Âmbito 
Regional, ficando a auferir a remuneração base de 1.020,06€, corres-
pondente ao nível remuneratório da respetiva categoria.

Para efeitos do disposto no n.º 3 do artigo 12.º da LVCR ex vi n.º 2 
e 3 do artigo 73.º do RCTFP, o júri para o período experimental terá a 
seguinte composição:

Presidente: Ana Paula Matias Abreu, Assessora Superior de Saú-
de — área de Farmácia, da carreira técnica superior de Saúde;

Vogais efetivos: Domingas António Conceição, Técnica de 1.ª clas-
se — área de Farmácia, que substituirá o presidente nas suas faltas ou 
impedimentos, e Helena Vizeu, Técnica Especialista de 1.ª classe — área 
de Farmácia, da carreira Técnica de Diagnóstico e Terapêutica.

O período experimental inicia -se com a celebração do contrato e tem a 
duração de 240 dias, correspondente à duração determinada pelo disposto 
na alínea c) do n.º 1 do artigo 76.º da Lei n.º 59/2008 de 11 de setembro.

13 de agosto de 2012. — O Presidente do Conselho Diretivo da Ad-
ministração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo, I. P., Dr. Luís 
Manuel Paiva Gomes Cunha Ribeiro.

206457056 

 Aviso (extrato) n.º 14018/2012
Em cumprimento do disposto na alínea b) do n.º 1, do artigo 37.º da 

Lei n.º 12 -A/2008, de 27 de fevereiro, torna -se público que, na sequência 
de Procedimento concursal aberto por aviso publicado no Diário da Re-
pública, 2.ª série, n.º 152, de 6 de agosto de 2010, foi celebrado contrato 
de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado, com efeitos 
a partir de 1 de agosto de 2012, com a trabalhadora Ester Sousa Freitas, 
para o preenchimento de um posto de trabalho da carreira/categoria de 
Assistente Operacional do mapa de pessoal da Administração Regional de 
Saúde de Lisboa e Vale do Tejo, I. P./ACES VI -Loures, com a remuneração 
correspondente à 1.ª posição remuneratória, nível 1 da tabela única remu-
neratória, da carreira de Assistente Operacional, correspondente a 485€.

Para efeitos do disposto no n.º 3 do artigo 12.º da LVCR ex -vi n.º 2 
e 3 do artigo 73.º do RCTFP, o júri para o período experimental terá a 
seguinte composição:

Presidente: Idalina Graciela Jesus Fernandes, assistente Operacional 
do ACES VI -Loures;

Vogais efetivos: Silvina Seabra Rosa Ferreira, Assistente Operacional 
do ACES VI -Loures, que substituirá o presidente nas suas faltas ou im-
pedimentos, e Rosalina Emília Simões Antunes, Assistente Operacional 
do ACES VI -Loures;

Vogais suplentes: Adelaide Maria Jesus Matias Abreu, Assistente 
Operacional do ACES VI -Loures e Maria José Santos Carriço Morais, 
Assistente Operacional do ACES VI -Loures.

O período experimental inicia -se com a celebração do contrato e tem a 
duração de 90 dias, correspondente à duração determinada pelo disposto 
na alínea a) do n.º 1 do artigo 76.º da Lei n.º 59/2008, de 11 de setembro.

11 de setembro de 2012. — O Presidente do Conselho Diretivo da 
ARSLVT, I. P., Dr. Luís Manuel Paiva Gomes Cunha Ribeiro.

206447069 

 Aviso (extrato) n.º 14019/2012
Em cumprimento do disposto na alínea b) do n.º 1, do artigo 37.º da 

Lei n.º 12 -A/2008, de 27 de fevereiro, torna -se público que, na sequência 
de Procedimento concursal aberto por aviso publicado no Diário da Re-
pública, 2.ª série, n.º 152, de 6 de agosto de 2010, foi celebrado contrato 
de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado, com efeitos 
a partir de 1 de agosto de 2012, com o trabalhador Rita Rosado Gerardo, 
para o preenchimento de um posto de trabalho da carreira/categoria de 
Assistente Operacional do mapa de pessoal da Administração Regional de 
Saúde de Lisboa e Vale do Tejo, I. P./ACES VI -Loures, com a remuneração 
correspondente à 1.ª posição remuneratória, nível 1 da tabela única remu-
neratória, da carreira de Assistente Operacional, correspondente a 485€.

Para efeitos do disposto no n.º 3 do artigo 12.º da LVCR ex -vi n.º 2 
e 3 do artigo 73.º do RCTFP, o júri para o período experimental terá a 
seguinte composição:

Presidente: Idalina Graciela Jesus Fernandes, assistente Operacional 
do ACES VI -Loures;

Vogais efetivos: Silvina Seabra Rosa Ferreira, Assistente Operacional 
do ACES VI -Loures, que substituirá o presidente nas suas faltas ou im-
pedimentos, e Rosalina Emília Simões Antunes, Assistente Operacional 
do ACES VI -Loures;

Vogais suplentes: Adelaide Maria Jesus Matias Abreu, Assistente 
Operacional do ACES VI -Loures e Maria José Santos Carriço Morais, 
Assistente Operacional do ACES VI -Loures.

O período experimental inicia -se com a celebração do contrato e tem a 
duração de 90 dias, correspondente à duração determinada pelo disposto 
na alínea a) do n.º 1 do artigo 76.º da Lei n.º 59/2008, de 11 de setembro.

11 de setembro de 2012. — O Presidente do Conselho Diretivo da 
Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale Tejo, I. P., Luís 
Manuel Paiva Cunha Ribeiro.

204952424 




