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 MINISTÉRIO DA SAÚDE

Gabinete do Ministro

Declaração de retificação n.º 22/2013
Ao abrigo do n.º 2 do 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 9137/2012, de 03 de maio de 2012, publicado no Diário da 
República, 2.ª série, n.º 130, de 6 de julho de 2012, saiu com a seguinte 
inexatidão, que assim se retifica:

Onde se lê «1 – É nomeada fiscal único da Entidade Reguladora da 
Saúde, pelo período de três anos, a sociedade de revisores oficiais de 
contas Carlos Aires, Amadeu Costa Lima & Associados, inscrita na Or-
dem de Revisores Oficiais de Contas com o n.º 187, e ainda na Comissão 
do Mercado de Valores Mobiliários com o n.º 9132, representada pelo 
licenciado Carlos Hernâni Dias Aires, revisor oficial de contas n.º 507»,

Deve ler -se «1 — É nomeada fiscal único da Entidade Reguladora 
da Saúde, pelo período de três anos, a sociedade de revisores oficiais 
de contas Carlos Aires, Amadeu Costa Lima & Associados, inscrita na 
Ordem de Revisores Oficiais de Contas com o n.º 187, representada pelo 
licenciado Carlos Hernâni Dias Aires, revisor oficial de contas n.º 507».

2 de janeiro de 2013. — O Ministro da Saúde, Paulo José de Ribeiro 
Moita de Macedo.

206645421 

 Gabinete do Secretário de Estado da Saúde

Despacho n.º 469/2013
O atual contexto de contenção orçamental impõe a adoção das me-

didas de racionalização de despesa que, sem por em causa o normal 
funcionamento das instituições ou os cuidados de saúde a prestar aos 
cidadãos, permitam uma gestão criteriosa dos dinheiros públicos no 
sector da saúde.

Para o efeito, devem ser disponibilizados os mecanismos adequados 
que facultem às instituições do Ministério da Saúde, em especial as in-
tegradas no Serviço Nacional de Saúde (SNS) instrumentos facilitadores 
do atingimento de tal objetivo.

A SPMS - Serviços Partilhados do Ministério da Saúde, EPE (SPMS, 
EPE), em decorrência da sua missão e atribuições, encontra-se a preparar 
o lançamento para o próximo ano de um conjunto de acordos-quadro 
para a formação de contratos públicos de aprovisionamento (CPA) para 
a aquisição de stents coronários, pacemakers e desfibrilhadores-cardio-
versores implantáveis.

Neste âmbito, encontram-se já definidos os preços-base para cada uma 
das categorias de bens que irá ser objeto de CPA, os quais consubstanciam 
o preço máximo para as propostas que vierem a ser apresentadas.

Tendo em conta que os referidos preços foram fixados tendo por 
base as condições de aquisição verificadas no SNS, designadamente as 
registadas no INFARMED, considera-se que os mesmos são suscetíveis 
de servir desde já de referencial máximo para as aquisições da mesma 
natureza que vierem a ser formalizadas pelas instituições do SNS antes 
da conclusão dos CPA.

Assim, nos termos e ao abrigo do disposto nos artigos 5°, 6° e 18° 
do regime jurídico da gestão hospitalar, aprovado em anexo à Lei 
n° 27/2002, de 8 de novembro, no n° 2 do artigo 5° e na alínea b) do 
n° 1 do artigo 6°, ambos do Decreto-Lei n° 233/2005, de 29 de dezem-
bro, determino:

1 - Os preços máximos para a aquisição de stents coronários, pace-
makers e desfibrilhadores-cardioversores implantáveis a praticar por 
todas as instituições do SNS até à entrada em vigor dos CPA para a 
aquisição desta tipologia de bens, são os que constam da tabela seguinte: 

Designação do produto Preço unitário
máximo (€)

Sistema de stent coronário sem revestimento farma-
cológico

450€

Sistema de stent coronário com revestimento farma-
cológico

800€

Sistema de stent coronário com revestimento farma-
cológico e polímero reabsorvível

800€

Designação do produto Preço unitário
máximo (€)

Sistema de stent dedicado para bifurcações coroná-
rias

1.000€

Sistema de cardioversor desfibrilhador implantável 
de câmara única (CDI-VVI)

14.000€

Sistema de cardioversor desfibrilhador implantável 
de dupla câmara (CDI-DDD)

18.000€

Sistema de cardioversor desfibrilhador implantável 
com ressincronização (CDI CRT-D)

21.000€

Sistema de pacemaker de uma câmara (SSI) 1.000€
Sistema de pacemaker de uma câmara com resposta 

FC (SSI-R)
1.500€

Sistema de pacemaker dupla câmara (DDD) 2.000 €
Sistema de pacemaker dupla câmara com resposta a 

FC (DDD-R)
2.500€

Sistema de pacemaker dupla câmara e eletrocatéter 
único (VDD-R)

1.900€

Sistema de pacemaker tripla câmara (CRT-P) 5.500€

 2 - O presente despacho entra em vigor no dia seguinte ao da respetiva 
publicação.

28 de dezembro de 2012. — O Secretário de Estado da Saúde, Manuel 
Ferreira Teixeira.

206644985 

 Despacho n.º 470/2013
Considerando a proposta do Conselho Diretivo da Administração 

Regional de Saúde do Norte, I.P., autorizo o exercício das funções 
médicas pelo aposentado Luís Carlos Morais Carvalho Correia, no 
Agrupamento de Centros de Saúde do Cávado II – Gerês/Cabreira, nos 
termos e para os efeitos do estatuído no Decreto -Lei n.º 89/2010, de 21 
de julho, em particular, nos artigos 4.º, 5º e nos números 4 e seguintes 
do artigo 6.º.

28 de dezembro de 2012. — O Secretário de Estado da Saúde, Manuel 
Ferreira Teixeira.

206645049 

 Despacho n.º 471/2013
1. Considerando a proposta da Unidade Local de Saúde da Guarda, 

E.P.E. e o parecer favorável do Conselho Diretivo da Administração 
Regional de Saúde do Centro, I.P., autorizo o exercício das funções 
médicas em causa pelo aposentado António José Ferreira Nolasco, 
nos termos e para os efeitos do estatuído no Decreto -Lei n.º 89/2010, 
de 21 de julho, em particular, nos artigos 4.º, 5º e nos números 4 e 
seguintes do artigo 6.º.

2. O presente despacho produz efeitos a 17 de setembro de 2012.
28 de dezembro de 2012. — O Secretário de Estado da Saúde, Manuel 

Ferreira Teixeira.
206645065 

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

Aviso (extrato) n.º 445/2013
Nos termos e para efeitos da 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 n.º 15708/2010, publicado 
no Diário da República, 2.ª série, n.º 152 de 06 de agosto, foi celebrado 
contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado, 
com efeitos a 01 de agosto de 2012, entre a Administração Regional de 
Saúde de Lisboa e Vale do Tejo, I. P., representada por Maria Helena 
Barbosa Silva Baptista Costa, na qualidade de Diretor Executivo do 
Agrupamento de Centros de Saúde de Cascais e Parede e Filipa Maria 
Costa Sousa Araújo Morais Sarmento, para o preenchimento de um 
posto de trabalho no ACES da Grande Lisboa XI — Cascais, no mapa 
de pessoal da Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do 
Tejo, I. P., na carreira especial de enfermagem, com a remuneração 
intercalar inferior à 15.ª posição, definida nos termos do artigo 5.º, 
do Decreto -Lei n.º 122/2010, de 11 de novembro, correspondente a 
1020,06€.




