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ratório 45.º, em lugar do mapa de pessoal da Administração Regional
de Saúde do Centro, I. P., ACES Baixo Mondego, reportando-se o seu
início a 1 de outubro de 2015.
30 de maio de 2016. — O Presidente do Conselho Diretivo da ARS
Centro, I. P., José Manuel Azenha Tereso.
209631332

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

blica, 2.ª série, n.º 72, de 13 de abril de 2016, o Conselho Diretivo do
INFARMED, I. P., delibera o seguinte:
1 — É designado Presidente da CATS o Dr. José Manuel e Silva
Vinhas Pereira.
2 — São designados Vice-Presidentes da CATS o Prof. Doutor Julian
Alejandro Perelman e o Dr. António Paulo do Nascimento de Melo Gouveia.
3 — A presente Deliberação entra em vigor na data da sua assinatura.
31 de maio de 2016. — O Conselho Diretivo: Henrique Luz Rodrigues, presidente — Rui Santos Ivo, vice-presidente — Helder Mota-Filipe, vogal.
209642576

Despacho n.º 7660/2016
Por despacho do Vogal do Conselho Diretivo da ARSLVT, I. P. de
07/04/2016, foi autorizada a consolidação da mobilidade interna, nos
termos do artigo 99.º da Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas,
aprovada em anexo à Lei n.º 35 /2014, de 20 de junho, da assistente
operacional, Amélia Maria Luz Fernandes, pertencente ao mapa de
Pessoal do INA — pessoal em requalificação para integrar o mapa de
pessoal da ARSLVT I.P/ ACES Oeste Sul.
15 de abril de 2016. — O Vogal do Conselho Diretivo da Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo, I.P, Nuno Venade.
209633009
Despacho n.º 7661/2016
Por despacho do Vogal do Conselho Diretivo da ARSLVT, I. P. de
02/04/2016, foi autorizada a consolidação da mobilidade interna, da
assistente operacional, Luísa Matos Fonseca Cosme, nos termos do
artigo 99.º da Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas, aprovada em
anexo à Lei n.º 35 /2014, de 20 de junho, pertencente ao mapa de Pessoal
do INA-pessoal em requalificação para integrar o mapa de pessoal da
ARSLVT I.P/ ACES Oeste Sul.
15 de abril de 2016. — O Vogal do Conselho Diretivo da Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo, I. P., Nuno Venade.
209633099

INFARMED — Autoridade Nacional do Medicamento
e Produtos de Saúde, I. P.
Deliberação n.º 984/2016
Designação do Presidente e Vice-Presidentes da CATS
A Comissão de Avaliação de Tecnologias de Saúde (CATS) é uma
Comissão técnica especializada recentemente criada na orgânica do
INFARMED,I. P. no âmbito do processo de criação do Sistema Nacional
de Avaliação de Tecnologias de Saúde (SINATS), operada pelo Decreto-Lei n.º 97/2015, de 1 de junho, à qual compete genericamente, emitir
pareceres e recomendações apreciar estudos de avaliação económica e
propor medidas adequadas aos interesses da saúde pública e do Serviço
Nacional de Saúde relativamente a tecnologias da saúde no âmbito do
SINATS.
No âmbito do processo de operacionalização desta Comissão foi
aprovado por deliberação n.º 662/2016, do Conselho Diretivo do
INFARMED, I. P., de 30 de março de 2016, publicada no Diário da
República, 2.ª série, n.º 72, de 13 de abril de 2016, o Regulamento de
Funcionamento da CATS.
Nos termos previstos no n.º 5 do artigo 3.º do referido Regulamento a CATS é presidida por um Presidente, coadjuvado por
dois Vice-Presidentes, designados pelo Conselho Diretivo do INFARMED, I. P. de entre os membros da CATS, e que integram nos
termos do n.º 1 do artigo 4.º do referido Regulamento a Comissão
Executiva.
Os membros da CATS foram já nomeados através do Despacho
n.º 5847/2016, de 24 de abril de 2016, do Ministro da Saúde, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 84, 2 de maio de 2016 e
do Despacho n.º 7069/2016, de 19 de maio, dos Ministros da Ciência
Tecnologia e Ensino Superior e da Saúde, publicado no Diário da
República, 2.ª série, n.º 103, de 30 de maio de 2016, e do Despacho
n.º 7062/2016, de 13 de maio, dos Ministros da Defesa Nacional e
da Saúde, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 103, de
30 de maio de 2016, pelo que importa proceder à designação do seu
Presidente e Vice-Presidentes.
Assim e nos termos do n.º 5 do artigo 3.º do Regulamento da CATS,
aprovado pela deliberação n.º 662/2016, publicada no Diário da Repú-

ECONOMIA
Autoridade de Segurança Alimentar e Económica
Declaração de retificação n.º 619/2016
Nos termos estabelecidos no artigo 9.º do Despacho Normativo
n.º 35-A/2008, de 28 de julho, alterado e republicado pelo Despacho
Normativo n.º 13/2009, de 1 de abril, declara-se que o Despacho
n.º 7128/2016, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 104,
de 31 de maio de 2016, contém a seguinte incorreção que assim se
retifica:
1 — A alínea c) do ponto 1.2 deve transitar para o ponto 1.1,
convertendo-se na alínea i) deste ponto.
Assim, onde se lê:
«1.1 — Da gestão orçamental e realização de despesas:
a) [...]
b) [...]
c) [...]
d) [...]
e) [...]
f) [...]
g) [...]
h) [...].
1.2 — Da gestão de recursos humanos:
a) [...]
b) [...].
c) Representar o Inspetor-Geral no âmbito das candidaturas e projetos financiados por fundos europeus, através da assinatura de toda
a documentação, bem como, nos atos realizados através da correspondente plataforma eletrónica.»
deve ler-se:
«1.1 — Da gestão orçamental e realização de despesas:
a) [...]
b) [...]
c) [...]
d) [...]
e) [...]
f) [...]
g) [...]
h) [...]
i) Representar o Inspetor-Geral no âmbito das candidaturas e projetos financiados por fundos europeus, através da assinatura de toda
a documentação, bem como, nos atos realizados através da correspondente plataforma eletrónica.
1.2 — Da gestão de recursos humanos:
a) [...]
b) [...].»
1 de junho de 2016. — O Inspetor-Geral, Pedro Portugal Gaspar.
209632815

