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Instituto dos Vinhos do Douro e do Porto, I. P.
Deliberação n.º 86/2014
Atribui ao Presidente do Conselho Diretivo poderes de representação
legal, incluindo a celebração de contratos, e na sua ausência, falta ou
impedimento designa, como seu substituto, o Vice-Presidente.
Ao abrigo do disposto nos artigos 35.º a 41.º do Código do Procedimento Administrativo, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 442/91, de 15
de novembro, retificado pelas Declarações de Retificação n.º 265/91,
de 30 de dezembro e n.º 22-A/92, de 29 de fevereiro, alterado pelos
Decretos-Leis n.os 6/96, de 31 de janeiro, e 18/2008, de 29 de janeiro, e
pela Lei n.º 30/2008, de 10 de julho, no âmbito das competências próprias
constantes do artigo 21.º da lei-quadro dos Institutos Públicos, aprovada
pela Lei n.º 3/2004, de 15 de janeiro, alterada pelas Leis n.os 51/2005,
de 30 de agosto, 64-A/2008, de 31 de dezembro, pelos Decretos-Leis
n.os 200/2006, de 25 de outubro, 105/2007, de 3 de abril, 40/2011, de 22
de março, e 5/2012, de 17 de janeiro, e pela Resolução da Assembleia
da República n.º 86/2011, de 11 de abril, e de acordo com o consagrado
nos artigos 5.º e 6.º do Decreto-Lei n.º 97/2012, de 23 de abril, alterado
pelo Decreto-Lei n.º 77/2013, de 5 de junho, o Conselho Diretivo, em
reunião de 6 de janeiro de 2014 e na sequência da deliberação de 2 de
janeiro de 2013, sem prejuízo das competências próprias do Presidente e
da necessária articulação funcional entre os seus membros, deliberou:
1 — Atribuir ao Presidente, Manuel de Novaes Cabral, poderes de
representação legal, incluindo a celebração de contratos.
2 — Nos casos de ausência, falta ou impedimento do Presidente do
Conselho Diretivo, designar como seu substituto o Vice-Presidente,
Carlos Manuel da Costa Pires.
6 de janeiro de 2014. — O Presidente, Manuel de Novaes Cabral. — O
Vice-Presidente, Carlos Manuel da Costa Pires.
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MINISTÉRIO DA SAÚDE
Gabinete do Secretário de Estado da Saúde
Despacho n.º 1261/2014
A fenilcetonúria (PKU) e a deficiência em tetrahidrobiopterina (BH4)
são doenças hereditárias autossómicas recessivas, de prognóstico reservado, que se traduzem na dificuldade da metabolização da fenilalanina
(hiperfenilalaninemia), interferindo significativamente na qualidade
de vida dos doentes. O diagnóstico destas doenças tem de ser feito o
mais precocemente possível e o tratamento iniciado antes do 1.º mês
de vida, a fim de se evitarem situações de atraso mental profundo e
irreversível, assentando numa dieta, para toda a vida, de baixo teor de
fenilalanina, a qual, quando rigorosamente cumprida, assegura uma
vida normal ao doente.
Surgiu um novo medicamento para o tratamento da hiperfenilalaninemia associada à fenilcetonúria, que provou valor terapêutico acrescentado
em adição à dieta restritiva em fenilalanina, em doentes pediátricos
respondedores à terapêutica, melhorando consideravelmente o seu estado
de saúde e qualidade de vida;
A necessidade de um diagnóstico correto, a especificidade dos tratamentos disponíveis e o risco dos próprios medicamentos impõem que
a sua administração deva ser iniciada e controlada por médicos com
experiência no diagnóstico e tratamento das doenças acima identificadas.
Atentas as razões expostas, considera-se existir interesse público na
dispensa gratuita destes medicamentos, quando prescritos em consultas
especializadas no diagnóstico e tratamento destas patologias, que disponham de condições para o efetivo acompanhamento do doente.
Assim, e ao abrigo do disposto nos n.os 1 e 3 do artigo 20.º do regime
geral 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, determina-se o seguinte:
1 — Os medicamentos destinados ao tratamento da hiperfenilalaninemia (HFA) em doentes com fenilcetonúria (PKU) e em doentes
com deficiência em tetrahidrobiopterina (BH4) beneficiam de um
regime especial de comparticipação, nos termos consagrados neste
diploma.
2 — O medicamento comparticipado pelo regime especial previsto
no número anterior é o constante do anexo deste despacho, que dele faz
parte integrante, sem prejuízo do disposto nos números seguintes.
3 — O medicamento abrangido pelo presente despacho apenas pode
ser prescrito pelos Hospitais de Referência para Doenças Hereditárias
do Metabolismo com Unidades de Doenças Metabólicas, definidos pelo

Despacho n.º 25 822/2005, de 23 de novembro, atualizado pelo Despacho n.º 4326/2008, de 23 de janeiro, pelo facto de possuírem consultas
especializadas no diagnóstico e tratamento das patologias referidas no
n.º 1, dispondo igualmente de condições para o efetivo acompanhamento
do doente, devendo o médico prescritor fazer na receita menção expressa
do presente despacho.
4 — A dispensa deste medicamento ao abrigo do presente despacho é
efetuada exclusivamente através dos serviços farmacêuticos dos hospitais
mencionados no ponto anterior, para utilização em ambulatório.
5 — A dispensa deste medicamento ao abrigo do presente despacho
é gratuita para o doente, sendo os respetivos encargos financeiros da
responsabilidade da Administração Regional de Saúde competente, salvo
se a responsabilidade pelo encargo couber, legal ou contratualmente, a
qualquer subsistema de saúde, empresa seguradora ou outra entidade
pública ou privada.
6 — A inclusão de outros medicamentos no presente regime especial
de comparticipação depende de requerimentos dos seus titulares de
autorização de introdução no mercado, nos termos definidos no regime
geral 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, devendo, em caso de deferimento, ser alterado o
anexo do presente despacho.
14 de janeiro de 2014. — O Secretário de Estado da Saúde, Manuel
Ferreira Teixeira.
ANEXO
(a que se refere o n.º 2 do presente despacho)
Kuvan (cloridrato de sapropterina):
5164173 — embalagem contendo 30 comprimidos solúveis, doseados
a 100 mg.
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Administração Regional de Saúde de Lisboa
e Vale do Tejo, I. P.
Aviso (extrato) n.º 1113/2014
Por despacho do vogal do conselho diretivo da ARSLVT, I. P., de 29 de
novembro de 2013 e nos termos do disposto no n.º 6 do artigo 12.º da
Lei n.º 12-A/2008, de 27 de fevereiro, aplicável por remissão do n.º 2 do
artigo 73.º da Lei n.º 59/2008, de 11 de setembro, torna-se público que
Vera Cristina Esteves Brazão concluiu com sucesso o período experimental, na sequência da celebração do contrato de trabalho em funções
públicas por tempo indeterminado com a Administração Regional de
Saúde de Lisboa e Vale do Tejo, I. P., para desempenho de funções na
categoria de enfermeiro, da carreira especial de enfermagem, no ACES
Arco Ribeirinho — USF Lavradio, sendo o tempo de duração do período experimental contado para efeitos da atual carreira e categoria.
18 de dezembro de 2013. — O Vogal do Conselho Diretivo da ARS
de Lisboa e Vale do Tejo, I. P., Dr. Pedro Emanuel Ventura Alexandre.
207538488

Administração Regional de Saúde do Algarve, I. P.
Despacho (extrato) n.º 1262/2014
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 20 de dezembro de
2013, no âmbito das suas competências subdelegadas por Deliberação (extrato) n.º 2295/2013, de 6 de dezembro, do Conselho Diretivo
desta ARS Algarve foi autorizada a Maria Lurdes Martins Lourenço,
Assistente Graduada de Medicina Geral e Familiar, do mapa de pessoal da mesma ARS/ACES Central, a redução de uma hora do seu
horário semanal (de 41 horas para 40 horas), ao abrigo do n.º 10, do
artigo 31.º, do Decreto-Lei n.º 3/90, de 6 de março, com a alteração dada
pelo Decreto-Lei n.º 44/2007, de 23 de fevereiro, aplicável nos termos
do artigo 32.º, n.º 3 c) do Decreto-Lei n.º 177/2009, de 4 de agosto.
7 de janeiro de 2014. — O Vogal do Conselho Diretivo, Miguel Madeira.
207551577

