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concluído com sucesso o período experimental da técnica superior Sandra 
Maria Ladeira Correia com a nota final de 16 valores.

27 de novembro de 2013. — O Presidente do Conselho Diretivo, 
Jorge Miguel Alberto de Miranda.

207490608 

 Despacho (extrato) n.º 244/2014
Por meu despacho de 27 de novembro de 2013 e ao abrigo dos 

artigos 28.º e 29.º da Lei n.º 12 -A/2008, de 27 de fevereiro, foi auto-
rizado o exercício de acumulação de funções de atividade pública de 
docência a Maria Leonor Martins Braz de Almeida Nunes.

2 de dezembro de 2013. — O Presidente do Conselho Diretivo, Jorge 
Miguel de Miranda.

207490576 

 Despacho n.º 245/2014
Por meu despacho de 6 de novembro de 2013, foi autorizado o gozo 

de licença parental complementar, na modalidade de licença parental 
alargada, pelo período de 2 anos, ao abrigo do artigo 35.º n.º 1, alínea c) 
da Lei n.º 7/2009, de 12 de fevereiro, a Tânia Helena Lopes da Silveira 
Viegas Seita Costa, técnica superior, do mapa de pessoal do Instituto Por-
tuguês do Mar e da Atmosfera, I. P., com início a 3 de dezembro de 2013.

9 de dezembro de 2013. — O Presidente do Conselho Diretivo, Jorge 
Miguel Alberto de Miranda.

207490584 

 Despacho n.º 246/2014
Por meu despacho de 28 de outubro de 2013, foi autorizado o horário 

de jornada contínua da trabalhadora do mapa de pessoal do Instituto 
Português do Mar e da Atmosfera, I. P., Maria de Ludes Dias.

20 de dezembro de 2013. — O Presidente do Conselho Diretivo, Jorge 
Miguel Alberto de Miranda.

207490624 

 Despacho n.º 247/2014
Por meu despacho de 4 de dezembro de 2013, foi autorizado o horário 

de jornada contínua do trabalhador Manuel Maria Theriaga Mendes, 
técnico superior, do mapa de pessoal do Instituto Português do Mar e 
da Atmosfera, I. P.

20 de dezembro de 2013. — O Presidente do Conselho Diretivo, Jorge 
Miguel Alberto de Miranda.

207490616 

 Despacho n.º 248/2014
Por meu despacho de 29 de outubro de 2013, foi autorizado o horário 

de jornada contínua da trabalhadora Susana Maria Neves Serra Gon-
çalves, técnica superior, do mapa de pessoal do Instituto Português do 
Mar e da Atmosfera, I. P.

20 de dezembro de 2013. — O Presidente do Conselho Diretivo, Jorge 
Miguel Alberto de Miranda.

207490632 

 Despacho n.º 249/2014
Por meu despacho de 17 de dezembro de 2013, foi autorizado o 

horário de jornada contínua do trabalhador Pedro Seabra Freitas, in-
vestigador auxiliar, do mapa de pessoal do Instituto Português do Mar 
e da Atmosfera, I. P.

20 de dezembro de 2013. — O Presidente do Conselho Diretivo, Jorge 
Miguel Alberto de Miranda.

207490592 

 MINISTÉRIO DA SAÚDE

Gabinete do Secretário de Estado da Saúde

Despacho n.º 250/2014
Nos termos dos n.ºs 1 e 2 do artigo 35.º e do artigo 36.º do Código do 

Procedimento Administrativo, aprovado pelo Decreto -Lei n.º 442/91, 
de 15 de novembro, na redação do Decreto -Lei nº 222/2007, de 29 de 
maio, e no uso das competências que me foram delegadas pelo Des-

pacho n.º 9209/2011, do Ministro da Saúde, de 18 de julho, publicado 
no Diário da República, 2.ª Série, n.º 140, de 22 de julho de 2011, ao 
abrigo do n.º 7, da Cláusula 19.º do Contrato de Gestão do Hospital 
de Loures, estando em causa a análise do sistema de planeamento de 
altas, subdelego no conselho diretivo da Administração Regional de 
Saúde de Lisboa e Vale do Tejo, I.P., os poderes necessários para o ato 
decisório do pedido de aprovação do sistema de Planeamento de Altas a 
implementar no Hospital de Loures, apresentado pela SGHL – Sociedade 
Gestora do Estabelecimento, S.A., bem como os poderes necessários 
para a aprovação de eventuais alterações que venha a ser considerado 
necessário introduzir no mesmo.

23 de dezembro de 2013. — O Secretário de Estado da Saúde, Manuel 
Ferreira Teixeira.

207493079 

 Despacho n.º 251/2014
O Despacho n.º 10 280/2008, de 11 de março, publicado no Diário da 

República, 2.ª série, n.º 69, de 8 de abril de 2008, definiu as condições 
de dispensa e utilização de medicamentos opioides prescritos para o 
tratamento da dor crónica não oncológica moderada a forte.

O supramencionado despacho foi sucessivamente alterado pelos 
despachos n.os 22187/2008, de 19 de agosto, 30993/2008, de 21 de 
novembro, 3286/2009, de 19 de janeiro, 6230/2009, de 17 de fevereiro, 
12220/2009, de 14 de maio, 5726/2010, de 18 de março, 12458/2010, 
de 23 de julho, e 5825/2011, de 4 de abril.

Face à solicitação de comparticipação de novos medicamentos desti-
nados ao mesmo fim terapêutico, torna -se necessário atualizar o Anexo 
das substâncias que beneficiam do regime especial de comparticipação 
abrangido pelo Despacho acima mencionado.

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, determino:

1 — O Anexo do Despacho n.º 10 280/2008, de 11 de março, publicado 
no Diário da República, 2.ª série, n.º 69, de 8 de abril de 2008, passa a 
ter a seguinte redação:

«ANEXO

Grupos e subgrupos farmacoterapêuticos
Sistema nervoso central — analgésicos estupefacientes:
Buprenorfina
Fentanilo
Hidromorfona
Tapentadol
Morfina»

2 — O presente despacho produz efeitos nos termos do n.º 5 do ar-
tigo 14.º do Decreto -Lei n.º 48 -A/2010, de 13 de maio, na sua redação 
atual.

23 de dezembro de 2013. — O Secretário de Estado da Saúde, Manuel 
Ferreira Teixeira.

207493379 

 Administração Regional de Saúde do Centro, I. P.

Despacho (extrato) n.º 252/2014
Por despacho de 4 de outubro de 2013, do Diretor Executivo do 

Agrupamento de Centros de Saúde do Dão Lafões, foi autorizada a 
acumulação de funções públicas como perita médica do Serviço de Verifi-
cação de Incapacidades, no Instituto de Segurança Social, I. P. — Centro 
Distrital de Viseu, à Assistente de Medicina Geral e Familiar Maria 
Teresa Delícias Lemos Ferreira Ministro Esteves, da USF Grão Vasco, 
Viseu, ao abrigo dos artigos 27.º e 29.º da Lei n.º 12 -A/2008, de 27 de 
fevereiro, com as alterações introduzidas pela Lei n.º 66/2012, de 31 de 
dezembro.

16 de dezembro de 2013. — O Presidente do Conselho Diretivo da 
ARS Centro, I. P., José Manuel Azenha Tereso.

207497478 

 Despacho (extrato) n.º 253/2014
Por despacho de 11 de outubro de 2013, do Diretor Executivo do 

Agrupamento de Centros de Saúde do Dão Lafões, foi autorizada a 
acumulação de funções privadas no Lar da Santa Casa da Misericórdia 




