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as nomeações em regime de comissão de serviço dos cargos de direção 
intermédia de 2.º grau;

3 — Considerando que, nos termos do Estatuto do Pessoal Dirigente, 
a renovação da comissão de serviço dos titulares de cargos de direção 
intermédia depende da análise circunstanciada do respetivo desempenho 
e dos resultados obtidos, tendo como referência o processo de avaliação 
do dirigente cessante, assim como de relatório de demonstração das 
atividades prosseguidas e dos resultados obtidos;

4 — Assim, face aos elementos que constam do processo, nos termos 
e para os efeitos do disposto no artigo 23.º da Lei n.º 2/2004, de 15 de 
janeiro, alterada pelas Leis n.os 51/2005, de 30 de agosto, 64 -A/2008, 
de 31 de dezembro, 3 -B/2010, de 28 de abril e 64/2011, de 22 de de-
zembro (Estatuto do Pessoal Dirigente), renovo a comissão de serviço 
da licenciada Margarida Maria de Jesus Rebelo Paradinha no cargo 
de Chefe de Divisão de Planeamento Técnico e Tecnologias de Infor-
mação, por um período de três anos, com efeitos a partir do dia 18 de 
dezembro de 2012.

11 de dezembro de 2012. — O Presidente, Humberto Meirinhos.
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 MINISTÉRIOS DAS FINANÇAS E DA SAÚDE

Gabinetes dos Secretários de Estado
do Orçamento e da Saúde

Portaria n.º 41/2013
A possibilidade de celebração de convenções com pessoas privadas, 

para prestação de cuidados de saúde destinados aos utentes do Serviço 
Nacional de Saúde, constitui um reflexo da complementaridade que 
caracteriza o modelo misto do sistema de saúde português, de acordo 
com o consagrado na Lei de Bases da Saúde.

No âmbito do sistema convencionado, compete a nível regional às 
respetivas Administrações Regionais de Saúde, avaliadas as necessidades 
da prestação de cuidados de saúde às populações e os recursos existentes, 
proceder à celebração de convenções.

No âmbito das suas competências a Administração Regional de 
Saúde do Norte, I.P., entende proceder à celebração de convenção com 
a Diaverum - Investimentos e Serviços, Lda., sociedade comercial por 
quotas com idoneidade para a prestação de cuidados de saúde nesta 
área, licenciada nos termos do previsto no Decreto-Lei n.° 505/99, de 
20 de novembro, a qual aceita celebrar a convenção para tratamentos 
no âmbito da hemodiálise.

A convenção a celebrar observa os termos e condições do Clausulado 
Tipo para Prestação de Cuidados de Saúde na área da Diálise, aprovado 
por despacho n.° 7001/2002, com as alterações introduzidas pelo despa-
cho n.° 4325/2008, do Secretário de Estado da Saúde, publicado no D.R., 

 MINISTÉRIOS DAS FINANÇAS, DA SAÚDE
E DA SOLIDARIEDADE E DA SEGURANÇA SOCIAL

Gabinetes dos Secretários de Estado do Orçamento, 
da Saúde e da Solidariedade e da Segurança Social

Declaração de retificação n.º 114/2013
Por ter saído com inexatidão o Anexo II do Despacho n.° 16635 -C/2012, 

publicado no D.R. n.° 252, de 31/12/2012, procede -se à respetiva re-
tificação, através da republicação em anexo do referido Anexo II na 
versão corrigida.

11 de janeiro de 2013. — O Secretário de Estado do Orçamento, 
Luís Filipe Bruno da Costa de Morais Sarmento. — O Secretário de 
Estado da Saúde, Manuel Ferreira Teixeira. — O Secretário de Estado 
da Solidariedade e da Segurança Social, Marco António Ribeiro dos 
Santos Costa.

2.a série, n.° 35 de 19 de fevereiro de 2008, e através deste republicadas, 
e será válida por um período inicial de 5 anos.

Assim:
Nos termos do disposto no n.° 1 do artigo 22.° do Decreto-Lei n.° 

197/99, de 8 de junho, manda o Governo, pelo Secretário de Estado do 
Orçamento e pelo Secretário de Estado da Saúde, o seguinte:

1-Fica autorizada a Administração Regional de Saúde do Norte, IP a 
assumir um encargo até ao montante de € 10.540.134,20 (dez milhões, 
quinhentos e quarenta mil, cento e trinta e quatro euros e vinte cênti-
mos), decorrente da aceitação da adesão da Diaverum — Investimentos 
e Serviços, Lda. ao contrato de convenção para prestação de cuidados 
de saúde na área da diálise, com o seguinte escalonamento e limites 
máximos para cada ano económico:

• Ano 2013: 2.108.026,84 €
• Ano 2014: 2.108.026,84 €
• Ano 2015: 2.108.026,84 €
• Ano 2016: 2.108.026,84 €
• Ano 2017: 2.108.026,84 €

2-A importância fixada para cada ano poderá ser acrescida do saldo 
apurado no ano que a antecede.

3-Os encargos decorrentes da presente portaria serão suportados por 
verbas do orçamento da Administração Regional de Saúde, do Norte, 
I.P., inscritas no ano de 2013 e a inscrever nos anos de 2014, 2015, 
2016 e 2017.

16 de janeiro de 2013. — O Secretário de Estado do Orçamento, Luís 
Filipe Bruno da Costa de Morais Sarmento. — O Secretário de Estado 
da Saúde, Manuel Ferreira Teixeira.
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 MINISTÉRIO DA DEFESA NACIONAL

Gabinete do Ministro

Despacho n.º 1458/2013

Considerando que a Cimeira da NATO de Novembro de 2010 de-
terminou a reestruturação da Estrutura de Comandos da Aliança e das 
suas Agências, decorrente da qual o “NATO Battlefield Information, 
Collection and Exploitation System” (BICES) ficou sob a coordenação 
e gestão do “BICES Group Executive” (BGX).

Atendendo a que a outorga do “Amendment one to the BICES Me-
morandum of Understanding (MOU)” foi autorizada pelo despacho 
n.º 116/2012, de 24 de novembro de 2011, publicado no Diário da Re-
pública, 2.ª série, de 6 de janeiro de 2012.

Considerando que há necessidade de aprovar e assinar o “Amend-
ment two to the BICES Memorandum of Understanding (MOU)” para 
contemplar a gestão do BICES de 2013 a 2019. 

Atento o anteriormente exposto, e verificando-se que os encargos 
financeiros inerentes à presente proposta de alteração serão suportados 

pelo orçamento da Lei de Programação Militar do Estado-Maior Ge-
neral das Forças Armadas e que não existem aspetos normativos que 
justifiquem a inviabilidade da sua aprovação pelo Estado:

1. Aprovo, nos termos do disposto no artigo 14.º, n.º 3, alínea f) da 
Lei Orgânica n.º 1-B/2009, de 7 de julho, a minuta do “Amendment 
two to the Memorandum of Undertanding regarding the organizational 
structure for the implementation and the operations of the Battlefield 
Information, Collection and Exploitation Systems” que me foi submetida 
pelo Chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas;

2. Delego, no General Chefe de Estado-Maior-General das Forças 
Armadas, com faculdade de subdelegação, a outorga do “Amendment 
two to the Memorandum of Undertanding regarding the organizational 
structure for the implementation and the operations of the Battlefield 
Information, Collection and Exploitation Systems”, nos termos do dis-
posto nos artigos 35.º a 40.º do Código do Procedimento Administrativo, 
aprovado pelo Decreto-Lei n.º 442/91, de 15 de novembro, alterado pelo 
Decreto-Lei nº 6/96, de 31 de janeiro, Decreto-Lei nº 18/2008, de 29 de 
janeiro, e Lei nº 30/2008, de 10 de julho.

21 de dezembro de 2012. — O Ministro da Defesa Nacional, José 
Pedro Correia de Aguiar-Branco.
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