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Considerando, por último, que o Instituto da Conservação da Natureza 
e das Florestas, I. P., deu parecer favorável ao deferimento do pedido 
de prorrogação de prazo para a conclusão do projeto:

Determino, nos termos e para os efeitos do disposto no artigo 50.º 
do Decreto n.º 44 623, de 10 de outubro de 1962, a prorrogação, por 
um período adicional de 10 meses, do prazo de 5 anos para a conclusão 
do projeto de execução da piscicultura, a que se refere o ponto 14 do 
Despacho n.º 24 982/2008, de 29 de setembro, publicado na 2.ª série do 
Diário da República, n.º 194, de 7 de outubro de 2008.

30 de agosto de 2013. — O Secretário de Estado das Florestas e do 
Desenvolvimento Rural, Francisco Ramos Lopes Gomes da Silva.

207235628 

 MINISTÉRIO DA SAÚDE

Gabinete do Ministro

Louvor n.º 938/2013
Ao cessar funções, a seu pedido, exprimo público louvor à licen-

ciada Maria Rosa Tobias Sá pela dedicação, competência, profis-
sionalismo, capacidade de conjugação de esforços e coordenação 
com que executou as funções de adjunta do meu Gabinete, sendo 
de relevar o papel importante desempenhado no reforço dos meca-
nismos de controlo interno relativo a boas práticas de auditoria e 
no combate à fraude que constitui um dos contributos para garantir 
maior equidade e sustentabilidade económica e financeira do Serviço 
Nacional de Saúde.

29 de agosto de 2013. — O Ministro da Saúde, Paulo José de Ribeiro 
Moita de Macedo.

207232833 

 Gabinete do Secretário de Estado da Saúde

Despacho n.º 11888/2013
Nos termos e ao abrigo das disposições conjugadas do n.º 2 do ar-

tigo 2.º e do n.º 7 do artigo 25.º do Regime geral das comparticipações do 
Estado no preço dos medicamentos aprovado em Anexo I ao Decreto -Lei 
n.º 48 -A/2010, de 13 de maio, alterado pelo Decreto - Lei n.º 106 -A/2010, 
de 1 de outubro, pela Lei n.º 62/2011, de 12 de dezembro, e pelo Decreto-
-Lei n.º 103/2013, de 26 de julho, e nos artigos 35.º a 37.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 (2.ª série), 
publicado no DR, 2.ª série, n.º 140, de 22 de julho de 2011:

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 a inclusão, ou exclusão, de medicamentos genéricos 
nas listas de medicamentos comparticipados;

b) Aprovar os preços de referência dos grupos homogéneos previstos 
nas alíneas a) e b) do n.º 2 do artigo 25.º do Regime geral das compar-
ticipações do Estado no preço dos medicamentos aprovado em Anexo I 
ao Decreto -Lei n.º 48 -A/2010, de 13 de maio.

2 — É revogado o Despacho n.º 6251/2013, publicado no DR, 2.ª série, 
n.º 92, de 14 de maio de 2013.

3 — O presente despacho produz efeitos no dia seguinte à sua pu-
blicação.

5 de setembro de 2013. — O Secretário de Estado da Saúde, Manuel 
Ferreira Teixeira.

207239492 

 Secretaria-Geral

Declaração de retificação n.º 982/2013
Ao abrigo do disposto no artigo 9.º do Regulamento de Publicação 

de Atos no Diário da República, aprovado pelo despacho normativo 
n.º 35 -A/2008, de 28 de julho, publicado no Diário da República, 
2.ª série, n.º 145, de 29 de julho de 2008, revisto e republicado pelo 
despacho normativo n.º 13/2009, de 19 de março, publicado no Diário 
da República, 2.ª série, n.º 64, de 1 de abril de 2009, declara -se que o 
despacho n.º 10806/2013, de 2 de agosto, do Ministro da Saúde, publi-

cado no Diário da República, 2.ª série, n.º 160, de 21 de agosto de 2013, 
saiu com uma inexatidão, que assim se retifica:

Onde se lê:
«1 — Ao abrigo do disposto na alínea b) do n.º 1 do artigo 3.º, nos 

n.os 1, 2 e 3 do artigo 11.º e do artigo 12.º do Decreto -Lei n.º 11/2012, 
de 20 de janeiro, designo para exercer as funções de adjunto do meu 
gabinete o licenciado Luiz Braz Frade.»

deve ler -se:
«1 — Ao abrigo do disposto na alínea b) do n.º 1 do artigo 3.º, nos 

n.os 1, 2 e 3 do artigo 11.º e no artigo 12.º do Decreto -Lei n.º 11/2012, 
de 20 de janeiro, designo para exercer as funções de adjunto do meu 
Gabinete o licenciado Luís Braz Frade.»
4 de setembro de 2013. — A Secretária -Geral, Sandra Cavaca.

207232858 

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

Aviso (extrato) n.º 11493/2013
Por despacho do Vogal do Conselho Diretivo de 20/03/2013 e nos 

termos do disposto no n.º 6 do artigo 12.º da Lei n.º 12 -A/2008, de 
27 de fevereiro, aplicável por remissão do n.º 2 do artigo 73.º da Lei 
n.º 59/2008, de 11 de setembro, torna -se público que Andreia Mafalda 
Xavier Santos Pires Mestre, concluiu com sucesso o período experi-
mental, na sequência da celebração do contrato de trabalho em funções 
públicas por tempo indeterminado com a Administração Regional de 
Saúde de Lisboa e Vale do Tejo, I. P., para desempenho de funções na 
categoria de enfermeiro, da carreira especial de enfermagem, no ACES 
Grande Lisboa VI — Loures, sendo o tempo de duração do período 
experimental contado para efeitos da atual carreira e categoria.

23 de julho de 2013. — O Vogal do Conselho Diretivo da ARS de 
Lisboa e Vale do Tejo, I. P., Dr. Pedro Emanuel Ventura Alexandre.

207235896 

 Aviso (extrato) n.º 11494/2013
Por despacho do Vogal do Conselho Diretivo de 20/03/2013 e nos 

termos do disposto no n.º 6 do artigo 12.º da Lei n.º 12 -A/2008, de 
27 de fevereiro, aplicável por remissão do n.º 2 do artigo 73.º da Lei 
n.º 59/2008, de 11 de setembro, torna -se público que Amélia Maria 
Tomé Marques Rosa, concluiu com sucesso o período experimental, na 
sequência da celebração do contrato de trabalho em funções públicas 
por tempo indeterminado com a Administração Regional de Saúde de 
Lisboa e Vale do Tejo, I. P., para desempenho de funções na categoria 
de enfermeiro, da carreira especial de enfermagem, no ACES Grande 
Lisboa VI — Loures, sendo o tempo de duração do período experimental 
contado para efeitos da atual carreira e categoria.

23 de julho de 2013. — O Vogal do Conselho Diretivo da ARS de 
Lisboa e Vale do Tejo, I. P., Dr. Pedro Emanuel Ventura Alexandre.

207235409 

 Aviso (extrato) n.º 11495/2013
Por despacho do Vogal do Conselho Diretivo de 15/03/2013 e nos 

termos do disposto no n.º 6 do artigo 12.º da Lei n.º 12 -A/2008, de 
27 de fevereiro, aplicável por remissão do n.º 2 do artigo 73.º da Lei 
n.º 59/2008, de 11 de setembro, torna -se público que — Catarina Ale-
xandra Fazenda Florêncio, concluiu com sucesso o período experimental, 
na sequência da celebração do contrato de trabalho em funções públicas 
por tempo indeterminado com a Administração Regional de Saúde de 
Lisboa e Vale do Tejo, I. P., para desempenho de funções na categoria 
de enfermeiro, da carreira especial de enfermagem, no ACES da Grande 
Lisboa V — Odivelas, sendo o tempo de duração do período experimen-
tal contado para efeitos da atual carreira e categoria.

25 de julho de 2013. — O Vogal do Conselho Diretivo da ARS de 
Lisboa e Vale do Tejo, I. P., Dr. Pedro Emanuel Ventura Alexandre.

207233473 

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

Aviso (extrato) n.º 11496/2013
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 se-
quência de procedimento concursal aberto por aviso n.º 10641/2012, 




