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abrigo do disposto nos artigos 27.º e 29.º da Lei n.º 12-A/2008, de 27 de 
fevereiro, na redação dada pela Lei n.º 34/2010, de 2 de setembro, pelo 
período de um ano, com efeitos a 30 de novembro de 2013.

26 de setembro de 2013. — O Vogal do Conselho Diretivo, Miguel 
Madeira.

207330357 

 Deliberação (extrato) n.º 1970/2013
Nos termos do previsto no artigo 25.º do Decreto -Lei n.º 28/2008, de 

22 de fevereiro, com a redação introduzida pelo Decreto -Lei n.º 253/2012, 
de 27 de novembro, o Conselho Diretivo desta ARS Algarve, IP, tendo 
por base a proposta da Senhora Presidente do Conselho Clínico do ACES 
Barlavento, deliberou em reunião de 11.09.13, designar os vogais do 
Conselho Clínico do ACES Barlavento, por um período de três anos, 
com inicio à data da reunião, considerando que detêm o perfil e as qua-
lificações adequadas ao exercício das funções inerentes aos respetivos 
cargos, a saber:

Dra. Ana Cristina Martins Borges Costa da Fonseca, Assistente 
Graduada Sénior de Saúde Pública, ao abrigo da alínea a) do n.º 4 do 
aludido artigo;

Enf.ª Ana Paula dos Reis Samúdio Silvestre, Enfermeira Chefe, es-
pecialista em Saúde Comunitária, vertente infanto -juvenil, ao abrigo da 
alínea b) do n.º 4 do aludido artigo;

Téc. Paulo Pinto David, Técnico de Diagnóstico e Terapêutica, área 
de Fisioterapia, ao abrigo da alínea c) do n.º 4 do aludido artigo.

26 de setembro de 2013. — O Vogal do Conselho Diretivo da Admi-
nistração Regional de Saúde do Algarve, I. P., Miguel Madeira.

207326826 

 Deliberação (extrato) n.º 1971/2013
Para os devidos efeitos, torna-se público que, por deliberação do 

Conselho Diretivo da Administração Regional de Saúde do Algarve, 
I. P., datada de 21-08-13, ao abrigo do disposto nos artigos 234.º e 
235.º da Lei n.º 59/2008, de 11 de setembro, foi autorizado o pedido 
de licença sem remuneração, pelo período de 11 meses, à trabalhadora 
Maria Helena Ramos Basílio Duarte, pertencente ao mapa de pessoal 
desta Administração Regional, Técnica Superior de Saúde, a partir de 
7 de outubro de 2013.

26 de setembro de 2013. — O Vogal do Conselho Diretivo da Ad-
ministração Regional de Saúde do Algarve, I. P., Miguel Madeira.

207326964 

 Deliberação (extrato) n.º 1972/2013
Por despacho do Diretor Executivo do Agrupamento do Centros de 

Saúde do Algarve I — Central da Administração Regional de Saúde do 
Algarve, I. P., Dr. José Carlos Queimado, de 02 -09 -13, foi autorizado a 
Arménio Manuel da Conceição Ramos, Assistente de Medicina Geral e 
Familiar, do mapa de pessoal da mesma ARS/ACES Central, o exercício 
de funções na Universidade do Algarve, em regime de acumulações 
públicas e com uma carga horária de 12 horas semanais, nos termos e 
ao abrigo do disposto nos artigos 27.º e 29.º da Lei n.º 12 -A/2008, de 
27 de fevereiro, na redação dada pela Lei n.º 34/2010, de 2 de setembro, 
com efeitos a 16 de setembro de 2013 e por um período de um ano, a 
partir da data do despacho autorizador.

26 de setembro de 2013. — O Vogal do Conselho Diretivo da Admi-
nistração Regional de Saúde do Algarve, I. P., Miguel Madeira.

207330187 

 Deliberação (extrato) n.º 1973/2013
Por despacho da Diretora Executiva do Agrupamento do Centros de 

Saúde do Algarve II — Barlavento da Administração Regional de Saúde 
do Algarve, I. P., Dra. Rosa Gonçalves, de 29 -01 -2013, nos termos e ao 
abrigo do disposto nos artigos 27.º e 29.º da Lei n.º 12 -A/2008, de 27 de 
fevereiro, na redação dada pela Lei n.º 34/2010, de 2 de setembro, foi 
autorizado ao Enfermeiro, Alexandre Lopes Araújo, do mapa de pessoal 
da mesma ARS/ACES Barlavento, a acumulação de funções privadas na 
Unidade de Longa Duração da Santa Casa da Misericórdia de Silves, por 
um período de um ano, a partir da data do despacho autorizador.

26 de setembro de 2013. — O Vogal do Conselho Diretivo da Admi-
nistração Regional de Saúde do Algarve, I. P., Miguel Madeira.

207330024 

 Deliberação (extrato) n.º 1974/2013
Por despacho do Diretor Executivo do Agrupamento do Centros de 

Saúde do Algarve I — Central da Administração Regional de Saúde do 
Algarve, I. P., Dr. José Carlos Queimado, de 04 -02 -2013, nos termos e 
ao abrigo do disposto nos artigos 27.º e 29.º da Lei n.º 12 -A/2008, de 
27 de fevereiro, na redação dada pela Lei n.º 34/2010, de 2 de setembro, 
foi autorizada à Enfermeira, Florbela Maria Santiago Raposo, do mapa 
de pessoal da mesma ARS/ACES Central, a acumulação de funções 
privadas na Unidade de Longa Duração e Manutenção da Fundação 
António Silva Leal, sita em Albufeira, pelo período de um ano, com 
efeitos à data do despacho autorizador.

26 de setembro de 2013. — O Vogal do Conselho Diretivo da Admi-
nistração Regional de Saúde do Algarve, I. P., Miguel Madeira.

207330438 

 Deliberação (extrato) n.º 1975/2013
Por despacho do Diretor Executivo do Agrupamento do Centros de 

Saúde do Algarve III — Sotavento da Administração Regional de Saúde 
do Algarve, I. P., Dr. Manuel Janeiro, de 10 -09 -2013, nos termos e ao 
abrigo do disposto nos artigos 27.º e 29.º da Lei n.º 12 -A/2008, de 27 de 
fevereiro, na redação dada pela Lei n.º 34/2010, de 2 de setembro, foi 
autorizada à Técnica de Diagnóstico e Terapêutica, Ana Patrícia Godi-
nho Gaspar, do mapa de pessoal da mesma ARS/ACES Sotavento, a 
acumulação de funções privadas na Empresa Radis, num horário pós 
laboral de 3 horas semanais, por um período de um ano, com inicio à 
data do despacho autorizador.

26 de setembro de 2013. — O Vogal do Conselho Diretivo da Admi-
nistração Regional de Saúde do Algarve, I. P., Miguel Madeira.

207330138 

 Hospital Dr. Francisco Zagalo

Despacho (extrato) n.º 13790/2013
Por despacho de 09.09.2013 da Diretora Clínica do Conselho de 

Administração do Hospital Dr. Francisco Zagalo, foi autorizada a re-
novação da acumulação de funções de atividade médica na Venerável 
Irmandade da Nossa Senhora da Lapa, 09 horas semanais, ao Assistente 
Graduado de Ortopedia do mapa de pessoal deste Hospital, Eurico 
Manuel Pinto Oliveira.

16 de outubro de 2013. — O Presidente do Conselho de Adminis-
tração, Dr. Luis Vaz.

207325513 

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

Deliberação n.º 1976/2013
Nos termos e ao abrigo das disposições conjugadas dos artigos 35.º 

a 37.º do Código do Procedimento Administrativo, e usando da fa-
culdade conferida pelo n.º 1 do Despacho n.º 11888/2013, do Senhor 
Secretário de Estado da Saúde, publicado no Diário da República, 
2.ª série, n.º 177, de 13 de setembro de 2013, o Conselho Diretivo do 
INFARMED — Autoridade Nacional do Medicamento e Produtos de 
Saúde, I. P., delibera:

1 — Subdelegar, no seu presidente, Senhor Dr. Eurico Castro Alves, 
no seu vice -presidente, Senhor Professor Doutor Hélder Mota Filipe ou 
na sua vogal, Senhora Dra. Maria Paula de Carvalho Dias de Almeida 
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 — São ratificados todos os atos que tenham sido praticados desde 
14 de setembro de 2013 pelos membros do conselho diretivo no âmbito 
dos poderes ora subdelegados.

19 de setembro de 2013. — O Conselho Diretivo: Eurico Castro 
Alves, presidente — Helder Mota Filipe, vice -presidente — Paula Dias 
de Almeida, vogal.

207330527 




