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FINANÇAS
Gabinete do Secretário de Estado
dos Assuntos Fiscais
Despacho n.º 6421/2017
Atento o teor do Despacho n.º 3570/2017, de 27 de abril de 2017,
são nomeados, ainda, para efeitos do disposto nos artigos 47.º e 48.º do
Código do Imposto Municipal sobre Imóveis:
Nelso Oliveira Pinto e Carlos Filipe Jorge Melo, pela Autoridade
Tributária e Aduaneira;
Alfredo Serra Mendes, designado pelo organismo representativo dos
Avaliadores.
30 de junho de 2017. — O Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais,
Fernando António Portela Rocha de Andrade.
310612655

FINANÇAS E SAÚDE
Gabinetes dos Ministros das Finanças e da Saúde
Despacho n.º 6422/2017
O Decreto-Lei n.º 22/2012, de 30 de janeiro, que aprovou a lei orgânica das Administrações Regionais de Saúde I.P (ARS, I. P.), alterado
pelos Decretos-Leis n.os 127/2014, de 22 de agosto e 173/2014, de 19 de
novembro, prevê, na alínea b) do artigo 4.º e no artigo 6.º, como órgão
das ARS, I. P. o fiscal único, o qual é designado e tem as competências
previstas na Lei Quadro dos Institutos Públicos;
Considerando que nos termos dos artigos 26.º e 27.º da Lei Quadro
dos Institutos Públicos, aprovada pela Lei n.º 3/2004, de 15 de janeiro,
alterada e republicada pelo Decreto-Lei n.º 5/2012, de 17 de janeiro,
posteriormente alterada pelo Decreto-Lei n.º 123/2012, de 20 de junho,
e pelas Leis n.os 24/2012, de 9 de julho e 66-B/2012, de 31 de dezembro,
e pelos Decretos-Leis n.os 102/2013, de 25 de julho, 40/2015, de 16 de
março e 96/2015, de 29 de maio, o fiscal único é o órgão responsável
pelo controlo da legalidade, da regularidade e da boa gestão financeira
e patrimonial, sendo designado para um mandato com a duração de
cinco anos, renovável uma única vez, mediante despacho dos membros
do Governo responsáveis pelas áreas das finanças e da tutela, obrigatoriamente de entre os auditores registados na Comissão do Mercado de
Valores Mobiliários (CMVM) ou, quando não se mostrar adequado, de
entre os revisores oficiais de contas ou sociedades de revisores oficiais
de contas inscritos na respetiva lista da Ordem dos Revisores Oficiais
de Contas, desde que não tenham exercido atividades remuneradas no
instituto ou nas entidades a que se refere o artigo 13.º, da mencionada
Lei, nos últimos cinco anos antes do início das suas funções;
Atendendo que, de acordo com o n.º 4 do artigo 27.º da supracitada
Lei Quadro dos Institutos Públicos, a remuneração do fiscal único é
fixada no despacho de designação atendendo ao grau de complexidade
e exigência inerente ao exercício do cargo, e que deve obedecer ao
disposto no n.º 1 do Despacho do Ministro de Estado e das Finanças
n.º 12924/2012, de 25 de setembro, publicado no Diário da República,
2.ª série, n.º 191, de 2 de outubro de 2012; e
Considerando que o fiscal único da Administração Regional de Saúde
do Norte, I. P., designado pelo Despacho n.º 13871/2010, de 25 de
agosto, do Ministro de Estado e das Finanças e Ministra da Saúde,
cessou o respetivo mandato;
Nos termos e ao abrigo do disposto na alínea b) do artigo 4.º e no
artigo 6.º do Decreto-Lei n.º 22/2012, de 30 de janeiro, conjugado com
o disposto no artigo 27.º da Lei n.º 3/2004, de 15 de janeiro, alterada
e republicada pelo Decreto-Lei n.º 5/2012, de 17 de janeiro, posteriormente alterada pelo Decreto-Lei n.º 123/2012, de 20 de junho, e pelas
Leis n.os 24/2012, de 9 de julho e 66-B/2012, de 31 de dezembro, e
pelos Decretos-Leis n.os 102/2013, de 25 de julho, 40/2015, de 16 de
março e 96/2015, de 29 de maio, bem como no Despacho do Ministro
de Estado e das Finanças n.º 12924/2012, de 25 de setembro, publicado
no Diário da República, 2.ª série, n.º 191, de 2 de outubro de 2012,
determina-se o seguinte:
1 — É designada como fiscal único da Administração Regional
de Saúde do Norte, I. P., a sociedade Santos Carvalho & Associados,
SROC, S. A., inscrita na Ordem dos Revisores Oficiais de Contas sob o
n.º 71, e registada na Comissão de Mercado de Valores Mobiliários com
o n.º 20161406, com sede profissional no Campo 24 de Agosto, n.º 129,
7.º, 4300-504 Porto, representada pelo Dr. André Miguel Andrade e Silva
Junqueira Mendonça, com o n.º 1530 de registo na Ordem dos Revisores

Oficiais de Contas e n.º 20161140 de registo na Comissão de Mercado
de Valores Mobiliários.
2 — O mandato tem a duração de cinco anos, podendo ser renovado
nos termos da lei.
3 — É fixada ao fiscal único da Administração Regional de Saúde
do Norte I. P. a remuneração mensal ilíquida equivalente a 21 % do
montante fixado para o vencimento base mensal ilíquido do cargo de
direção superior de 1.º grau da Administração Pública, paga em 12
mensalidades por ano, incluindo as reduções e reversões remuneratórias
que lhe sejam legalmente aplicáveis.
4 — Nos cinco anos que se seguirem ao termo das suas funções o fiscal
único não pode exercer atividades remuneradas na Administração Regional de Saúde do Norte, I. P. ou nas entidades a que se refere o artigo 13.º
da Lei Quadro dos Institutos Públicos, aprovada pela mencionada Lei
n.º 3/2004, de 15 de janeiro, com as subsequentes alterações.
5 — O presente despacho produz efeitos a partir da data da sua assinatura.
14 de julho de 2017. — O Ministro das Finanças, Mário José Gomes
de Freitas Centeno. — 17 de julho de 2017. — O Ministro da Saúde,
Adalberto Campos Fernandes.
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Gabinetes dos Secretários de Estado
do Orçamento e da Saúde
Portaria n.º 187/2017
O Hospital Espírito Santo de Évora, E. P. E. pretende proceder à
aquisição de dispositivos médicos para técnicas de gastrenterologia,
celebrando o correspondente contrato pelo período de 2 anos, pelo que
é necessária autorização para a assunção de compromissos plurianuais.
Assim:
Manda o Governo, pelos Secretários de Estado do Orçamento e da
Saúde, ao abrigo do disposto no n.º 2 do artigo 45.º da Lei n.º 91/2001,
de 20 de agosto, na sua atual redação, no n.º 1 do artigo 22.º do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de junho, na alínea a) do n.º 1 do artigo 6.º da
Lei n.º 8/2012, de 21 de fevereiro, alterada e republicada pela Lei
n.º 22/2015, de 17 de março, e no n.º 1 do artigo 11.º do Decreto-Lei
n.º 127/2012, de 21 de junho, alterado e republicado pelo Decreto-Lei
n.º 99/2015, de 2 de junho, o seguinte:
1 — Fica o Hospital Espírito Santo de Évora, E. P. E. autorizado a
assumir um encargo plurianual até ao montante de 289.638,50 EUR
(duzentos e oitenta e nove mil, seiscentos e trinta e oito euros e cinquenta
cêntimos), a que acresce IVA à taxa legal em vigor, referente à aquisição
de dispositivos médicos para técnicas de gastrenterologia.
2 — Os encargos resultantes do contrato não excederão, em cada ano
económico, as seguintes importâncias:
2017: 144.819,25 EUR, a que acresce IVA à taxa em vigor;
2018: 144.819,25 EUR, a que acresce IVA à taxa em vigor.
3 — A importância fixada para cada ano económico poderá ser acrescida do saldo apurado no ano anterior.
4 — Os encargos objeto da presente portaria serão satisfeitos, por
verbas adequadas do Hospital Espírito Santo de Évora, E. P. E.
14 de julho de 2017. — O Secretário de Estado do Orçamento, João
Rodrigo Reis Carvalho Leão. — 10 de maio de 2017. — O Secretário
de Estado da Saúde, Manuel Martins dos Santos Delgado.
310643135
Portaria n.º 188/2017
O Hospital Espirito Santo de Évora, E. P. E. pretende proceder à
aquisição de gases medicinais e industriais, celebrando o correspondente
contrato pelo período de 2 anos, pelo que é necessária autorização para
a assunção de compromissos plurianuais.
Assim:
Manda o Governo, pelos Secretários de Estado do Orçamento e da
Saúde, ao abrigo do disposto no n.º 2 do artigo 45.º da Lei n.º 91/2001,
de 20 de agosto, na sua atual redação, no n.º 1 do artigo 22.º do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de junho, na alínea a) do n.º 1 do artigo 6.º da
Lei n.º 8/2012, de 21 de fevereiro, alterada e republicada pela Lei
n.º 22/2015, de 17 de março, e no n.º 1 do artigo 11.º do Decreto-Lei
n.º 127/2012, de 21 de junho, alterado e republicado pelo Decreto-Lei
n.º 99/2015, de 2 de junho, o seguinte:
1 — Fica o Hospital Espírito Santo de Évora, E. P. E. autorizado a
assumir um encargo plurianual até ao montante de 491.648,30 EUR
(quatrocentos e noventa e um mil, seiscentos e quarenta e oito euros e

