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DECLARAcii0 DE INEXISTENCIA DE INCOMPATIBILIDADES
(artigo 4.9 do Decreio-lei n.914/2014, de 22 de janeiro)

Os dados recolhidos At) processados automaticamente e riestinam-se a gest5o dos processos relativos ao regime jurfdica das incompatibilidades dos membros das
comissOes, de grupos de trabalho, de Ads de procedimentos pre-contratuais, a consultores que apoiam as respetivos j1:16S, ou que participam na escolha, avallacSo,
emissSo de normas e orlentactSes de water clinic°, elaboracSo de formul6rios, nas areas do medicament° e do dispositivo medico no ambito dos estabelecimentos e
servicos do Servico Nacional de Saade, independentemente da sua natureza Juridica, hem como dos servicos e organisrnos do Ministerlo da Sa tide. 0 seu preenchimento 6
obrigatdrio. Os titulares dos dados podem aceder a informacto que lhes respelte e salicitar por escrito, junto da estabelecimento, servigo 01.1 organism, no qual a
comissSo, o grupo de trabalho ou o jUri funcione, a sue atualizacgo e correcSo. Os dados recolhldos so publicados na pagina eletrOnica do estabelecimento, servico ou
organism°, no qual a comiss3o, o grupo de trabalho ou a jtiri funcione, devendo ser atualizado no Inftio de cede ano civil a conservadas na pagina eletronica da entidade
durante o period° de funcionamento da comissSo, do grupo de trabalho ou do jtiri.

1. Identificacao da pessoa que se encontra abrangida pelo objeto do Decreto-lei n.914/2014, de 22 de janeiro (artigo 1.9)

Nome:

2. fdentificacao da situacao que se encontra inserida no ambito do Decreto-lei n.9 14/2014, de 22 de janeiro (artigo 2.9)
Identificagao da situacao: ponto 1, allnea b) artigo 22

ldentificag5o do Estabelecimento, servico ou organism° onde se verifica a situac5o: ULSAM

Durac5o da situac5o (inicio/fim): 03-janeiro-2022 a 31- dezembro-2022

3. Observagoes:

4. Declaracao
Declaro no estar abrangido pelas incompatibilidades previstas no artigo 3.2 do Decreto-lei n.214/2014, de 22 de
janeiro.

b i d  
No exerco funglies remuneradas, regular ou ocasionalmente, em empresas produtoras, distribuidoras ou
vendedoras de medicamentos ou dispositivos medicos.

Entende-se por exercicio de fungaes em tals empresas a prossecucao direta de atribuicOes conforme o objeto social ou a atividade
econdmIca da respetiva entidade. Nao se consldera exercicio de funcoes em tals empresas a prelec5o em palestras ou conferencias
organizadas peias mesmas, nem a participagao em ensaios clinicos ou estudos cientificos no ambito da respetiva atividade.

171 Nao sou proprietario nem detenho interesses na propriedade de empresas produtoras, distribuidoras ou
_ _ _ _ vendedoras de medicamentos ou dispositivos medicos.

Entende-se por propriedade e detencao de interesses na propriedade de tais empresas a titularidade de quaisquer participacoes
sociais ou de qualsquer interesses corn expresso pecuniaria, acessfveis ou resultantes do respetivo objeto social ou atividade
econornica, de forma direta ou por interposta pessoa.
I No sou membro de &gap social de sociedade cientifica, assodapio ou empresa privada, as qua's tenham

recebido financlamento de empresa proclutora, distribuldora ou vendedora de medicamentos ou dispositivos
medicos, em media, por cada ano, num periodo de tempo considerado ate cinco anos anteriores, num valor
total superior a 50 000 EUR.

Entende-se como membro de &gap social o que se encontrar ern efetividade de functies, corn mandato no suspenso. No se
entende em efetividade de funglies o membro de 6rgao social que tenha expressamente renunciado ao cargo e notifIcado
formalrnente em conformidade a sociedade ou associacao que Integra. No estao abrangidas as situacties relativas a associactSes
piblicas profissionals. Entende-se como financiamento, toda a captacao de recursos que origine fluxo financeiro, de bens ou
vantagens corn expresso pecuniaria, que no seja, formal e expressamente, por via de contratuallzack ou meio equivalente,
dirigida realizing° dos fins proprios da sociedade, associacao ou empresa, para investigacao, ensaios ciinicos, estudos cientffkos,
nomeadamente epidemiologicos.

(0 aqui declarado no prejudica a aplicac5o do regime de incompatibIlidades, impedimentos e Iniblc5es previsto nas disposicoes reguladoras de
conflitos de interesses resuItantes do exercicio de funcoes pilbilcas, nomeaciannente quanto a garantias de imparcialidade previstas na Lel 124/2008 de
27 de fevereiro e no Codlgo do Procedimento AdminIstrativo, bern coma, quando no prejudica a declaracao de Interesses dos profisslonais
de saude exigida em situaglies especificas de apreciacao casuistica e o cumprimento das obrIgacaes de transparencia a publicidade previstas no Estatuto
do Medicamento, aprovado pet° DL 176/2006, de 30 de agosto, na verso atual)

Viana do Castel°, 3 de Janeiro de 2022
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DECLARAcA0 DE INEXISTENCIA DE INCOMPATIBILIDADES
(ortigo 4.9 do Decreto-lei n.9 14/2014, de 22 de joneiro)

Os dados recolhidos se processados autornaticamente e destinam-se ges-trie dos processos relatives ac regime juridic° das lncompatibilidades dos membros des
comissties, de grupos de trabalho, de jOris de procedimentos pre-contratuais, e consultores que apolam as respetivas jOris, ou que participam na escolha, avallacSo,
ernissZo de normas e orientacbes de carter clinic°, elaboragSo de formularies, nes Areas do medicament° e do dispositivo rnddico noSmbito dos este belecimentos c
services do Service Nacional de Sairde, Intlependentemente de sue natureza juridica, barn come dos services e organIsm-os do Mnistrio da SaOde. 0 seu preenthirnento d
obrigatorlo. Os titulares dos dachas podem aceder a informacgo que !hes respelte e solicitar por escrito, junto da estabelecimento, service cu organism°, no qual a
comiss5o, o grupo de trabalho ou a jig (undone, a sua atualizacgo e correc5o. Os dados recolhldos so publicados na pAgina eletronica do estabeiecimento, service ou
organismo, no qual a cornissgo, a grupo da trabalho ou o jOri funcione, devendo set atualizatlo no inkio de cede ano civil a conservadas na pagina eletranica de entidade
durante a periodo de funcionamento da comisao, do grupo de trabalno ou do Kiri.

1. Identificacao da pessoa que se encontra abrangida peio objeto do Decreto-lei n.214/2014, de 22 de Janeiro (artigo 1.9)

Nome: 6QNAV.4 eauxi-tx-44 (9-PA:viz't(2P e4R4Q.A.4

2. Identificacao da situacao que se encontra inserida no ambito do Decreto-lei n.2 14/2014, de 22 de Janeiro (artigo 2.9)

Identificagao da situacao: panto 1, atinea bj artigo 22

identificacao do Estabeledmento, servico ou organism° onde se verifica a situacao: ULSAM

Duracao da situacao (inicio/fim): 03 -Janeiro -2022 a 31- dezembro-2022

3. Observavies:

4. Declarapio
Deciaro no ester abrangido pelas incompatibilidades previstas no artigo 3.2 do Decreto-lei n.214/2014, de 22 de

Janeiro.

ir(1 Nao exerco funclies remuneradas, regular ou ocasionalmente, em empresas prothstoras, distribuidoras ou
vendedoras de medicamentos ou dispositivos medicos.

Entende-se por exercicio de funcoes em tais empresas a prossecucao direta de atribui0es conforme o objeto social ou a atividade
econornica da respetiva entldade. No se considera exercfcio de funOes em tats empresas a prelecao em palestras ou conferancias
organlzadas pelas mess-nes, nem a participacao em ensalos clinicos ou estudos dentfficos no ambito da respetiva atividade.

5?1 No sou proprletario nem detenho Interesses na propriedade de empresas produtoras, distribuidoras ou
_ _ _ _ vendedoras de medicamentos ou dispositivos medicos.

Entende-se par propriedade e detencao de interesses na propriedade de tais empresas a titularklade de quaisquer participa95es
socials ou de quaisquer Interesses corn expresso pecuniaria, acessfvels ou resultantes do respetivo objeto social ou atividade
econornica, de forma direta ou por interposta pessoa.

No sou membro de orglo social de sociedade dentifka, assoclacao ou empresa privada, as quais tenham
_ _ _ _ _ recebldo financlamento de empresa produtora, distribuidora ou vendedora de medicamentos ou disposItIvos

medicos, em media, par cada ano, num period° de tempo considered° ate cinco anos anteriores, num valor
total superior a 50 000 EUR.

Entende-se como membro de cirgao social o que se erscontrar em efetividade de func8es, corn mandato nao suspenso. No se
entende ern efetividade de funyoes a membro de &Rao social que tenha expressarnente renunclado ao cargo e notificado
formaimente ern conformidade a sociedade ou assoclacao que integre. No estao abrangidas as situact5es relatives a assoclacties

pLiblicas profissionais. Entende-se como financlamento, toda a captacao de recursos que origine fluxo financeiro, de bens ou
vantagens corn expresso pecuniaria, que no seja, formal e expressamente, por via de contratuallzacao ou meio equivalente,
dirigida a reelizaclo dos fins prOprios da socledade, assoclacrao ou empresa, pare investigacao, ensalos clinicos, estudos cientlficos,
nomeadarnente epidemiologicos.

(0 aqui declarado no prejudica a aplicack do regime de incompatiblIldades, impedimentos e inNcttes previsto nas disposicties reguladoras de
conflitas de Interesses resuttantes do exercicio de functies pubticas, nomeadamente quanta a garantias de imparcialidade previstas na Lei 12-A/2008 de
27 de fevereiro a no Codigo do Procedimento Administrativo, barn coma, quando apticavel, no prejudica a declarac3o de Interesses dos proflssionais
de satide exigida em situagbes espectficas de apreclac3o casufstica e o cumprimento dos obrigap5es de transparencla e publicidade previstas no Estatuto
do Medlcamenta, aprovado pelo DL 176/2006, de 30 de agosto, no verso atual)

Viana do Castelo, 3 de janeiro de 2022

i c cr

(Assinatura)
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DECLARACAO DE INEXISTENCIA DE INCOMPATIBILIDADES
(artigo 4.9 do Decreto-lei n.2 14/2014, de 22 de joneiro)

Os dados recolhidos s5o processados automaticamente e destinam-se a gestao dos processos relativos ao regime juridic° das incompatibilidades dos membros das
comissties, de grupos de trabalho, de girls de procedimentos pre-contratuais, e consuitores que apolam os respetivos juris, ou que partkipam na escolha, avallagao,
emissSo de normas e orientatOes de carater clinko, elaboragao de formularios, net areas do medicament° e do dispositivo medico no ambito dos estabetecimentos e
servitos do Servico National de Satide, independentemente da sue natureza jurfdica, bem como dos servicos e organismos do Ministerio da Satide. 0 set' preenchimento
obrigatorio. Os titulares dos dados podem aceder a informaclo que lhes respeite e solicit& por escrito, junto da estabelecimento, servico ou organism°, no qual a
comissao, o grupo de trabaiho ou o Jrl funcione, a sua atualizag5o e corretao, Os dados recolhidos s5o publicados na pagina eletronita do estabeletimento, servito ou
organism°, no qual a comiss5o, o grupo de trabalho ou o jeiri funcione, devendo tar atualizado no inicio de cada ano civil e conservadas na pagina eletr6nica da entidade
durante o period° de funcionamento da comissZo, do grupo de trabalho ou do An.

1. Identificacao da pessoa que se encontra abrangida pelo objeto do Decreto-lei n.214/2014, de 22 de janeiro (artigo Lc)

Nome: 0 1 , &-SAT atmw-kx,
2. Identificacao da situacao que se encontra inserida no ambito do Decreto-lei n.2 14/2014, de 22 de Janeiro (artigo 2.2)

Identificaggo da situagao: ponto 1, alfnea b) artigo 22

Identificacgo do Estabelecimento, service ou organism° onde se verifica a situack: UtSAM

Duracao da situacgo (Inicio/fim): 03-janeiro-2022 a 31- dezembro-2022

3. Obsenracoes:

4. Dedaracao
Declaro n o  estar abrangido pelas incompatibilidades previstas no artigo 3.9 do Decreto-lei n.914/2014, de 22 de

janeiro.

I No exerco funceses remuneradas, regular ou ocaslonalmente, em empresas produtoras, distribuidoras au
vendedoras de medicamentos Cu dispositivos medicos.

Entende-se por exercfcio de fungetes em this ernpresas a prossecucgo direta de atribulgoes conforme o objeto social ou a atividade
economice da respetiva entidade. Me se consldera exercfcio de func6es em tais empresas a prelecgo em patestras ou conferencias
organizadas pelas mesmas, nem a participacgo em ensaios cilnicos au estudos cientfficos no ambito da respetiva atividade.
r--1 Nao sou proprietario nem detenho Interesses na propriedade de empresas produtoras, distribuidoras ou
1,,LJ

vendedoras de medicamentos ou dispositivos medicos.
Entende-se por propriedade e detencgo de interesses na propriedade de this empresas a titufaridade de quaisquer participag6es
socials ou de quaisquer interesses corn expresso pecuniaria, acessfvels ou resultantes do respetivo objeto social ou atividade
econornica, de forma direta ou par interposta pessoa.

KLNo sou membro de orgao social de sociedade dentffica, assodacio ou empresa privada, as quais tenham_ _ _ _ recebido financiamento de empresa produtora, distribuidora ou vendedora de medicamentos Cu dispositivos
medicos, em media, por cada ano, num perfodo de tempo considerado ate cinco anos anteriores, num valor
total superior a 50 000 EUR.

Entende-se como rnernbro de arggo social o que se encontrar ern efetividade de funcdes, corn mandato no suspense. No se
entende em efetividade de funcaes a membro de orgao social que tenha expressamente renunciado ao cargo e notificado
forrnalmente em conformidade a sociedade ou associaggo que Integra. No estgo abrangidas as sltuacOes relatives a associactes
publicas profissionais. Entende-se come financiamento, toda a captacgo de recursos que engine fluxo financeiro, de bens ou
vantagens corn expresso pecuni6ria, que no seja, formal e expressamente, per via de contratualizaggo ou meio equivalente,
dirigicla a realizacgo dos fins prOprios da sociedade, associacgo ou empresa, pare investigacgo, ensaios clinicos, estudos cientlfices,
nomeadamente epidemiologicos.

(0 aqui declarado no prejudica a aplicacgo do regime de incompatibilidades, impedimentos e inibicoes previsto nas disposicaes reguladoras de
confutes de interesses resuftantes do exercfcia de funcoes pablicas, nomeadamente quanto a garantlas de imparcialidade previstas na let 12-A/2008 de
27 de feverelro e no Odle° do Procedimento Administrativo, bem coma, quando apficavel, n o  prejudka a deciaracEo de interesses dos profissionais

de saade exigida em situacOes especificas de apreciacgo casufstica e o cumprimento das obrigac6es de transparencia e publicidade previstas no Estatuto
do Medicament°, aprovado pelo DL 276/2006, de 30 de agosto, na versZo atual)

Viana do Castel°, 3 de janeiro de 2022

(Assinatura)
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DECLARA00 DE INEXISTENCIA DE INCOMPATIBILIDADES
(artigo 4.9 do Decreto-lei n.214/2014, de 22 de janeiro)

Os dados recolhidos sao processados automaticamente e destinam-se a gestao dos processos relativos ao regime juridico das incompatibilidades dos membros das
comissOes, de grupos de trabalho, de juris de procedimentos pre-contratuais, e consultores que apoiam os respetivos jUris, ou que participam na escolha, avaliag.ao,
emissao de normas e orientacties de carater clinico, elaboracao de formularios, nas areas do medicament° e do dispositivo medico no ambito dos estabelecimentos e
servicos do Servigo Nacional de SaUde, independentemente da sua natureza juridica, bem como dos servicos e organismos do Ministerio da SaCide. 0 seu preenchimento
obrigatorio. Os titulares dos dados podem aceder a informagao que !hes respeite e solicitar por escrito, junto da estabelecimento, servigo ou organismo, no qual a
comissao, o grupo de trabalho ou o juri funcione, a sua atualizag5o e corregao. Os dados recolhidos sgo publicados na pagina eletranica do estabelecimento, servigo ou
organismo, no qual a comissao, o grupo de trabalho ou o jUri funcione, devendo ser atualizado no inicio de cada ano civil e conservadas na pagina eletronica da entidade
durante o period° de funcionamento da comissao, do grupo de trabalho ou do jUri.

1. Identificacao da pessoa pup se encontra abraAgida pelo objeto do Decreto-lei n.214/2014, de 22 de janeiro (artigo 1.2)

Nome: -

2. Identificacao da situacao que se encontra inserida no ambito do Decreto-lei n.2 14/2014, de 22 de janeiro (artigo 2,2)
Identificack da situag5o: ponto 1, alinea b) artigo 22

ldentificagao do Estabelecimento, servigo ou organismo onde se verifica a situag5o: ULSAM

Duragao da situag5o (inicio/fim): 03-janeiro-2022 a 31- dezembro-2022

3. Observacaes:

4. Deciaracao
Declaro no estar abrangido pelas incompatibilidades previstas no artigo 3.2 do Decreto-lei n.214/2014, de 22 de
janeiro.

Nao exerco funcOes remuneradas, regular ou ocasionaimente, em empresas produtoras, distribuidoras ou
vendedoras de medicamentos ou dispositivos medicos.

Entende-se por exercicio de funcoes em tais empresas a prossecugOo direta de atribuicoes conforme o objeto social ou a atividade
econornica da respetiva entidade. No se considera exercicio de fungbes em tais empresas a prelecao em palestras ou conferencias
organizadas pelas mesmas, nem a participacOo em ensaios clinicos ou estudos cientificos no ambito da respetiva atividade.

Nao sou proprietario nem detenho interesses na propriedade de empresas produtoras, distribuidoras ou
vendedoras de medicamentos ou dispositivos medicos.

Entende-se por propriedade e detencao de interesses na propriedade de tais empresas a titularidade de quaisquer participagoes
sociais ou de quaisquer interesses corn expresso pecuniaria, acessiveis ou resultantes do respetivo objeto social ou atividade
economica, de forma direta ou por interposta pessoa.

N o  sou membro de Orgao social de sociedade cientifica, associacao ou empresa privada, as quais tenham
_ _ _ _ recebido financiamento de empresa produtora, distribuidora ou vendedora de medicamentos ou dispositivos

medicos, em media, por cada ano, num periodo de tempo considerado ate cinco anos anteriores, num valor
total superior a 50 000 EUR.

Entende-se como membro de argao social o que se encontrar ern efetividade de funcoes, corn mandato nao suspenso. No se
entende em efetividade de fungoes o membro de orgOo social que tenha expressamente renunciado ao cargo e notificado
formalmente em conformidade a sociedade ou associagao que integra. Nao estOo abrangidas as situacoes relativas a associacaes
pCiblicas profissionais. Entende-se como financiamento, toda a captack de recursos que origine fluxo financeiro, de bens ou
vantagens corn expresso pecuniaria, que nao seja, formal e expressamente, por via de contratualizacSo ou meio equivalente,
dirigida a realizack dos fins prOprios da sociedade, associagao ou empresa, para investigack, ensaios clinicos, estudos cientificos,
nomeadamente epidemiolOgicos.

(0 aqui declarado no prejudica a apticacao do regime de incompatibilidades, impedimentos e inibicoes previsto nas disposicaes reguladoras de
conflitos de interesses resuttantes do exercicio de fu goes ptIblicas, nomeadamente quanto a garantias de imparcialidade previstas na Lei 12-A/2008 de
27 de fevereiro e no Codigo do Procedimento Administrativo, bem como, quando aplicavel, no prejudica a declaracao de interesses dos profissionais
de satide exigida em situagoes especificas de apreciag5o casuistica e o cumprimento das obrigacties de transparencia e publicidade previstas no Estatuto
do Medicamento, aprovado pelo DL 176/2006, de 30 de agosto, na verso atual)

Viana do Castel°, 3 de janEtiro de 2022

4-CC-C fj_Lj
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DECLARACAO DE 1NEXISTENCIA DE 1NCOMPATIBILIDADES
(artigo 4.2 do Derreto-lei n.9 14/2014, de 22 de Janeiro)

Os dodos recolhidas so processados eutomaticamente e destinam-se h gestho dos processos relativos ao regime juridic° das incompodbitidades dos mernbros das
comissoes, de grupos de trabalho, de jtiris de procedimentos pre-contratuais, e consultores que apoiarn os respetivos Jiis, ou que participam na escotha, avaliapo,
emissgo de normas e orientactles de carater clinic°, elaboracho de formularies, nos areas do medicament° e do dispositivo medico no hmbito dos estabelecimentos e
servicos do Service Nacional de Satide, independenternente de sua natureza jurfdica, bem como dos services e organismos do Ministerio da Seigle. 0 seu preenchimento
obrigaterio. Os titulares dos dodos porlem aceder informacho que !hes respeite e solicitor por escrito, junto da estabeiecirnento, servIco ou organism°, no qual a
comissho, o grupo de trabalito ou o jt)ri funcione, a sue atuallzacilo e correcho. Os dodos recoihidos so publkados na pagina eletrOnica do estabeletimento, servico ou
organism°, no qual a comisslo, o grupo de trabalho Cu o jtiri funcione, devendo ser atualizado no inkio de cede ano civil e conservadas na pagina eletrdnica da entidade
durante a period° de funcionamento da cornissho, do grupo de trabalho ou do Art

1.1dentificarlo da pessoa que se encontra abrangida pet° objeto do Decreto-lei n.914/2014, de 22 de Janeiro (ortigo 1.9)

Nome: 14 pat.) ?/4 %DIA

2. Identificacao da situacao que se encontra Inserida no ambito do Decreto-lei n.2 14/2014, de 22 de Janeiro (artigo 2.9)

Identificacto da situacao: panto 1, alinea b) artigo 29

Identificacao do Estabelecimento, servico ou organism° onde se verifica a situacio: UISAM

Duracao da situacao (in(cio/fim): 03-janeiro-2022 a 31- dezembro-2022

3. Observacaes:

4. Deciaracio
Declaro nao estar abrangido pelas incompatibilidades previstas no artigo 3,9 do Decreto-lel n.914/2014, de 22 de
janeiro.

F?] No exerco funcoes remuneradas, regular ou ocasionalmente, em empresas produtoras, distribuidoras ou
vendedoras de medicamentos ou dIspositivos medicos.

Entende-se por exercicio de funciSes em tals empresas a prossecuplo direta de atribuicoes conforme o objeto social ou a atividade
econornica da respethra entidade. No se considera exercick) de funcs5es em tals empresas a prelecao em palestras ou conferencias
organizadas pelas mesmas, nem a participacSo em ensalos clinicos ou estudos cientificos no ambito da respetiva ativklade.

N5o sou proprietario nem detenho interesses na propriedade de empresas produtoras, distribuidoras ou
vendetioras de medicarnentos ou dispositivos medicos.

Entende-se por propriedade e detencao de interesses na propriedade de tais empresas a titularidade de quaisquer participacties
socials ou de qualsquer interesses corn expresso pecuniaria, acessIvels ou resultantes do respettvo objeto social ou atividade
economica, de forma direta ou por interposta pessoa.

ET-ei No sou membro de 6rg5o social de sodedade cientlfica, associacio ou empress privada, as quais tenham
_ _ _ _ recebido fintanciamento de empresa produtora, distribuidora ou vendedora de medicamentos ou dIspositivos

medicos, em media, por cada ano, num period° de tempo considerado ate dnco anos anteriores, num valor
total superior a 50 000 EUR.

Entende-se como membro de orggo social o que se encontrar em efetividade de funOes, corn mandato no suspenso. No se
entende em efetividade de funcoes a membro de orglo social que tenha expressamente renunclado ao cargo e notificado
formaimente em conformidade a sociedade ou associacSo que Integra. No  esttio abrangidas as sftuactIes relativas a associacaes
publicas profissionais, Entende-se como financiamento, toda a captaccio de recursos que angina fluxo financeiro, de bens ou
vantagens corn expresso pecunidria, que no seja, formal e expressamente, por via de contratualizacao ou mei() equivalente,
dirigida arealizacSo dos fins prdprios da sociedade, associarao ou empresa, para investigacao, ensaios clinicos, estudos cientificos,
nomeadamente epidemiologicos.

Ri

(0 aqui declarado no prejudica a aplicacSo do regime de incompatibilidades, impedimentos e inibictes previsto nas disposicties reguladoras de
confiltos de interesses resuttantes do exercicio de funceges ptiblkas, nomeadamente quanta a garantlas de imparcialidade previstas na Lei 12-A/2008de
27 de fevereiro e no Codigo do Procedimento Administrativo, born como, quando aplicAvei, no prejudica a dedaractlo de Interesses dos profissionais
de satide exigida ern situacoes especificas de aprecia0o casuistica e o cumprimento das obrigacoes de transparencia e pubficidade previstas no Estatuto
do Medicament°, aprovado pelo DL 176/2006, de 30 de agosto, na versSo atual)

Viana do Castel°, 3 de Janeiro de 2022

(Assina ra)


