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DECLARACAO DE INEXISTENCIA DE INCOIVIPATIBILIDADES
(artigo 4.9 do Decreto-lei n.914/2014, de 22 de janeiro)

Os dados recolhidos so processados automaticamente e destinam-se a gestao dos processos relativos ao regime juridico das incompatibilidades dos membros des
comissoes, de gropos de trabalho, de j6ri5 de procedirnentos pre-contratuais, e consultores que apoiam os respetivos jOris, ou que participam na escolha, avaliacSo,
emissao de normas e orientacaes de miter dinico, elaborac5o de formularios, nas areas do medicamento e do dispositivo medico no ambito dos estabelecimentos a
servicos do Servico Nacional de SaUde, independentemente da sua natureza juridica, bem como dos servicos e organismos do Ministerio da Saide. 0 seu preenchimento é

obrigat6rio. Os titulares dos dados podem aceder a informac5o que Ihes respeite e solicitar por escrito, junto da estabelecimento, servico ou organismo, no qual a
comissao, o grupo de trabalho ou o j6ri funcione, a sua atuaiizacao e correc5o. Os dados recolhidos s5o publicados na pagina eletr6nica do estabelecimento, servico as
organismo, no qual a comiss5o, o grupo de trabalho ou o jIri funcione, devendo ser atualizado no inicio de cada ano civil e conservadas na pagina eletr6nica da entidade
durante o period° de funcionamento da comiss5o, do grupo de trabalho ou do juri.

1. Identificacao da pessoa que se encontra abrangida pelo objeto do Decreto-lei n.214/2014, de 22 de janeiro (artigo 1.2)
Name: ifoNN.INA ‘12, r , 3 L SJ

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

Identificacao da situac5o: ponto 1, alfnea b) artigo 22

Identificacao do Estabelecimento, servico ou organismo onde se verifica a situacao: ULSAM

Duragao da situacao (inicio/fim): --,f/3 c‘; - 2G-21i a 5 J - _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

3. Observacties:

4. Declaracao
Declaro nao estar abrangido pelas incompatibilidades previstas no artigo 3.° do Decreto-lei n.214/2014, de 22 de
janeiro.

Nao exerco funcoes remuneradas, regular ou ocasionalmente, em empresas produtoras, distribuidoras Cu
vendedoras de medicamentos ou dispositivos medicos.

Entende-se por exercicio de funcoes em tais empresas a prossecucao direta de atribuiches conforme o objeto social ou a atividade
econornica da respetiva entidade. Nao se considera exercicio de funghes em tais empresas a prelecao em palestras ou conferancias
organizadas pelas mesmas, nem a participagao em ensaios clinicos ou estudos cientificos no ambito da respetiva atividade.
[ 1 No sou proprieterio 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 expressao pecuniaria, acessiveis ou resultantes do respetivo objeto social ou atividade
econOmica, de forma direta ou por interposta pessoa.

N5o sou membro de orgao social de sociedade cientffica, 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 perfodo de tempo considerado ate cinco anos anteriores, num valor
total superior a 50 000 EUR.

Entende-se como membro de Orgao social o que se encontrar em efetividade de funches, corn mandato nao suspenso. Nao se
entende em efetividade de funcoes o membro de orgao social que tenha expressamente renunciado ao cargo e notificado
formalmente em conformidade a sociedade ou associagao que integra. Nao estao abrangidas as situagdes reiativas a associagoes
pliblicas profissionais. 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 contratualizacao ou meio equivalente,
dirigida a realizacao dos fins proprios da sociedade, associagao ou empresa, para investigagao, ensaios clinicos, estudos cientificos,
nomeadamente epidemiolagicos.

(0 aqui declarado nao prejudica a aplicay-ao do regime de incompatibilidades, impedimentos e inibicOes previsto nas disposiciies reguladoras de
conflitos de interesses resultantes do exercicio de funcoes publicas, nomeadamente qua nto a garantias de imparcialidade previstas na Lei 12-A/2008 de
27 de fevereiro e no Coidigo do Procedimento Administrativo, bem como, quando aplicavel, nao prejudica a declaraceo de interesses dos profissionais
de saitde exigida em situacoes especificas de apreciacao casuistica e o cumpriment das obrigacoes de transparencia e publicidade previstas no Estatuto
do Medicament°, aprovado pelo DL 176/2006, de 30 de agosto, na verso atual),

Viana do Castel°, _de ___________________________________de _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
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DECLARAcA0 DE INEXISTENCIA DE INCOMPATIBILIDADES
(artigo 4.2 do Decreto-lei n.9 14/2014, de 22 de janeiro)

Os dados recolhidos s5o processados automaticamente e destinam-se a gest5o dos processos relativos so regime juridico das incompatibilidades dos membros das
comiss5es; de grupos de trabalho, de juris de procedimentos pre-contratuais, e consultores que apoiam os respetivos jOris, ou que participam na escolha, avaliag5o,
emiss5o de normas e orientagoes de carater clinico, elaboragao de formularios, nas areas do medicamento e do dispositivo medico no ambito dos estabelecimentos e
servigos do Servigo Nacional de SaUde, independentemente da sua natureza juridica, bem como dos servigos e organismos do Ministerio da 5aüde. 0 seu preenchimento é
obrigatorio. Os titulares dos dados podem aceder a informagao que Ihes respeite e solicitar pot escrito, junto da estabelecimento, servigo ou organismo, no qual a
comissao, o grupo de trabalho ou o funcione, a sua atualizag5o e correg5o. Os dados recolhidos so publicados na pagina eletronica do estabelecimento, servigo ou
organismo, no qual a comiss5o, 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 comiss'ao, do grupo de trabalho ou do jUri.

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

Nome: !.k. e

2. Identificac5o da situac5o que se encontra inserida no ambito do Decreto-lei n.2 14/2014, de 22 de janeiro (artigo 2.9)

Identificacao da situag5o: ponto 1, alinea b) artigo 22

Identificagao do Estabelecimento, servigo ou organismo onde se verifica a situacao: ULSAIV1

Duracao da situacao (inicio/fim): 04-janeiro-2021 a 31- dezembro-2021

3. Observacoes:

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

1115o exerco fungoes remuneradas, regular ou ocasionalmente, em empresas produtoras, distribuidoras ou
vendedoras de medicamentos ou dispositivos medicos.

Entende-se por exercicio de fungoes ern tais empresas a prossecucao direta de atribuicOes conforme o objeto social ou a atividade
econOmica da respetiva entidade. No se considera exercicio de funcOes em tais empresas a prelegao em palestras ou conferencias
organizadas pelas mesmas, nem a participagao 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.

No sou membro de org5o 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 period° de tempo considerado ate cinco anos anteriores, num valor

total superior a 50 000 EUR.
Entende-se como membro de ore° social o que se encontrar em efetividade de fungoes, corn mandato nao suspenso. No se
entende em efetividade de funcoes o membro de Orgao social que tenha expressamente renunciado ao cargo e notificado
formalmente em conformidade a sociedade ou associagao que integra. No estao abrangidas as situacOes relativas a associagoes
publicas profissionais. Entende-se como financiamento, toda a captagao de recursos que origine fluxo financeiro, de bens ou
vantagens corn expresso pecuniaria, que nao seja, formal e expressamente, por via de contratualizack ou meio equivalente,
dirigida a realizacao dos fins proprios da sociedade, associack ou empresa, para investigagao, ensaios clinicos, estudos cientificos,
nomeadamente epidemiolOgicos.

(0 aqui declarado no prejudica a aplicagao do regime de incompatibilidades, impedimentos e inibicoes previsto nas disposigoes reguladoras de
conflitos de interesses resultantes do exercicio de fungi:3es pUblicas, 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 declarag5o de interesses dos profissionais
de saiide exigida em situacoes especificas de apreciacgo casuistica e o cumprimento das obrigacoes de transparencia e publicidade previstas no Estatuto
do Medicamento, aprovado pelo DL 176/2006, de 30 de agosto, na versa() atual)

Viana do Castel°, 04 de janeiro ci9 2021

-)

(Assinatural
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DECLARKAO DE INEXISTENCIA DE INCOMPATIBILIDADES
(artigo 4.2 do Decreto-lei n.2 14/2014, de 22 de janeiro)

Os dados recolhidos so processados automaticamente e destinam-se a gestao dos processos relativos ao regime juridico das incompatibilidades dos membros des
comissoes, de grupos de trabalho, de jLiris de procedimentos pre-contratuais, e consultores que apoiam as respetivos jUris, ou que participam na escolha, avaliagao,
emissao de normas e orientagoes de carater clinico, elaboragao de formularios, nas Areas do medicamento e do dispositivo medico no ambito dos estabelecimentos e
servigos do Servigo Nacional de Saucle, independentemente da sue natureza juridica, bem coma dos servigos e organismos do Ministerio da Sal:1de. 0 seu preenchimento é
obrigatOrio. Os titulares dos dados podem aceder a informagao que Ihes respeite e solicitar por escrito, junto da estabelecimento, servigo ou organismo, no qual a
comissao, o grupo de trabalho ou o jtiri funcione, a sue atualizagao e correcao. Os dados recolhidos so publicados na pagina eletrOnica do estabelecimento, servigo ou
organismo, no qual a comissk, o grupo de trabalho ou o j6ri funcione, devendo ser atualizado no inicio de cada ano civil e conservadas na pagina eletronica da entidade
durante o periodo de funcionamento da comiss5o, do grupo de trabalho ou do jun.

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

Nome: _p4 -0j) 1_,N(24,4\jc,

Bilhete deidentidade / Card° de Cidadao:

2. Identificacao da situagao que se encontra inserida no ambito do Decreto-lei n.2 14/2014, de 22 de janeiro (artigo 2.2)

IdentificacAo da situagao: ponto 1, alinea b) artigo 22

Identificacao do Estabelecimento, servigo ou organismo onde se verifica a situacao: ULSAM

Duracao da situagao (inicio/fim): 04-janeiro-2021 a 31- dezembro-2021

3. Observacoes:

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

VINao exerco funcc3es remuneradas, regular ou ocasionalmente, em empresas produtoras, distribuidoras ou
vendedoras de medicamentos ou dispositivos medicos.

Entende-se por exercicio de fungdes em tais empresas a prossecug5o direta de atribuicb-es conforme o objeto social ou a atividade
econamica da respetiva entidade. No se considera exercicio de funcoes em tais empresas a prelecAo em palestras ou conferencias
orga izadas pelas rnesrnas, nem a participaga-o em ensaios clinicos ou estudos cientificos no ambito da respetiva atividade.

1 _ _ _ _ _

N5o sou proprietario nem detenho interesses na propriedade de empresas produtoras, distribuidoras ou4

vendedoras de medicamentos ou dispositivos medicos.
Entende-se por propriedade e detenc5o de interesses na propriedade de tais empresas a titularidade de quaisquer participagoes
socials ou de quaisquer interesses corn expresso pecuniaria, acessiveis ou resultantes do respetivo objeto social ou atividade
economica, de forma direta ou por interposta pessoa.

nNao sou membro de cirtao social de sociedade cientifica, associacao ou empresa privada, as quais tenhamr_ _ _ _ _ recebido financiamento de empresa produtora, distribuidora ou vendedora de medicamentos ou dispositivos
medicos, em media, par cada ano, num period° de tempo considerado ate cinco anos anteriores, num valor
total superior a 50 000 EUR.

Entende-se como membro de Orgao social o que se encontrar em efetividade de funcoes, corn mandato no suspenso. No se
entende em efetividade de funcoes o membro de orgao social que tenha expressarnente renunciado ao cargo e notificado
formalmente em conformidade a sociedade ou associagao que integra. Nao estao abrangidas as situagoes relativas a associagoes
pOblicas profissionais. 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 contratualizac5o ou meio equivalente,
dirigida a realizac5o dos fins proprios da sociedade, associag5o ou empresa, para investigac5o, ensaios clinicos, estudos cientificos,
nomeadamente epidemiolOgicos.

(0 aqui declarado no prejudica a aplicacao do regime de incompatibilidades, impedimentos e inibicoes previsto nas disposicoes reguiadoras de
conflitos de interesses resultantes do exercicio de fungOes pUblicas, nomeadamente quanta a garantias de imparcialidade previstas na Lei 12-A/2008 de
27 de fevereiro e no COdigo do Procedimento Administrativo, bem coma, quando aplicavel, nao prejudica a declarac5o de interesses dos profissionais
de saLide exigida em situacaes especificas de apreciacao casuistica e o cumprimento cs obrigagfies de transparencia e publicidade previstas no Estatuto
do Medicamento, aprovado pelo DL 176/2006, de 30 de agosto, na verso atual)

Viana do Castelo, 04 de janeiro de 2021

(Assinatura)
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DECLARA00 DE INEXISTENCIA DE INCOMPATIBILIDADES
(artigo 4.2 do Decreto-lei n.2 14/2014, de 22 de janeiro)

Os dados recolhidos sao processados automaticamente e destinarn-se a gestao dos processos relativos ao regime juridico das incompatibilidades dos membros das
comissoes, de grupos de trabalho, de j6ris de procedimentos pre-contratuais, e consultores que a poiam os respetivos jUris, ou que participam na escolha, avaliagao,
emissao de normas e orientagoes de carater clinico, elaboragao de formularios, nas areas do medicamento e do dispositivo medico no ambito dos estabelecimentos e
servicos do Servigo Nacional de Saucle, independentemente da sua natureza juridica, bem como dos servigos e organismos do Ministerio da Sade. 0 seu preenchimento é
obrigaterio. Os titulares dos dados podem aceder a informagao que Ihes respeite e solicitar por escrito, junto da estabelecimento, servigo ou organismo, no qual a
comissao, o grupo de trabalho ou o jitri funcione, a sua atualizacao e corregao. Os dados recolhidos sao publicados na pagina eletronica do estabelecimento, servigo ou
organism°, no qual a comissao, o grupo de trabalho ou o jIri 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 que se encontra abrangida pelo objeto do Decreto-lei n.914/2014, de 22 de janeiro (artigo 1.2)

Nome: vk(-2c: c5&-. L9-eA: v cz, &it

2. Identificacao da sauna° que se encontra inserida no Ambito do Decreto-lei n.e 14/2014, de 22 de janeiro (artigo 2.2)
Identificac5o da situagao: ponto 1, allnea b) artigo 22

Identificag5o do Estabelecimento, servico ou organism° onde se verifica a situaga-o: ULSAM

Dura0o da situag5o (inicio/fim): 04-janeiro-2021 a 31- dezembro-2021

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.
Nao exerco funcoes remuneradas, regular ou ocasionalmente, em empresas produtoras, distribuidoras ou
vend edoras de medicamentos ou dispositivos medicos.

Entende-se por exercicio de fungoes em tais empresas a prossecuck direta de atribuicties conforme o objeto social ou a atividade
economica da respetiva entidade. No se considera exercicio de funcb-es em tais ernpresas a preleck em palestras ou conferencias
organizadas pelas mesmas, nem a participack 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 deteng'Ao de interesses na propriedade de tais empresas a titularidade de quaisquer participagoes
sociais ou de quaisquer interesses corn expressao pecuniaria, acessiveis ou resultantes do respetivo objeto social ou atividade
econOrnica, de forma direta ou por interposta pessoa.

Nao sou membro de area° 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 period° de tempo considerado ate cinco anos anteriores, num valor
total superior a SO 000 EUR.

Entende-se como membro de org5o social o que se encontrar em efetividade de funcbes, corn mandato no suspenso. No se
entende em efetividade de fungfies o membro de Org5o social que tenha expressamente renunciado ao cargo e notificado
forrnalmente em conforrnidade a sociedade ou associag`k que integra. No estk abrangidas as situagoes relativas a associacoes
pLiblicas profissionais. Entende-se como financiamento, toda a captag5o de recursos que origine fluxo financeiro, de bens ou
vantagens corn expresso pecuniaria, que nab seja, formal e expressamente, por via de contratualizack ou meio equivalente,
dirigida a realizag5o dos fins proprios da sociedade, associac5o ou empresa, para investigack, ensaios clinicos, estudos cientificos,
nomeadamente epiderniolOgicos.

(0 aqui declarado no prejudica a aplicac5o do regime de incompatibilidades, impedimentos e inibigOes previsto nas disposicoes reguladoras de
conflitos de interesses resultantes do exercicio de fungoes publicas, 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, nap prejudica a declarado de interesses dos profissionais
de saUde exigida em situagbes especificas de apreciado casuistica e o cumprimento das obrigacOes de transparencia e publicidade previstas no Estatuto
do Medicamento, aprovado pelo DL 176/2006, de 30 de agosto, na verso atual)

Viana do Castel°, 04 de janeiro de 2021

0
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(Assinatura)
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DECLARKAO DE INEXISTENCIA DE INCOMPATIBILIDADES
(artigo 4.2 do Decreto-lei n.2 14/2014, de 22 de janeiro)

Os dados recolhidos sao processados automaticamente e destinam-se a gestao dos processos relativos ao regime juridic° das incompatibilidades dos membros das
comissoes, de grupos de trabalho, de juris de procedimentos pre-contratuais, e consultores que apoiam os respetivos jOris, ou que participam na escolha, avaliagao,
emissao de normas e orientagb-es de carater clinic°, elaboragao de formularios, nas areas do medicamento e do dispositivo medico no ambito dos estabelecimentos e
servigos do Servigo Nacional de Seigle, independentemente da sua natureza juridica, bem como dos servigos e organismos do Ministerio da Sal:1de. 0 seu preenchimento é
obrigatario. Os titulares dos dados podem aceder a informagao que Ihes 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 atualizagao e corregao. Os dados recolhidos sao publicados na pagina eletrOnica do estabelecimento, servigo ou
organism°, no qual a connissao, 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 periodo de funcionamento da comissao, do grupo de trabalho ou do jOri.

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

Nome: u, C49 & r Lc c:

2. Identificag5o da situacao que se encontra inserida no ambito do Decreto-lei n.2 14/2014, de 22 de janeiro (artigo 2.2)
ldentificagao da situagao: ponto 1, alinea b) artigo 22

Identificagao do Estabelecimento, servigo ou organismo onde se verifica a situagao: ULSAM

Duragao da situagao (inicio/fim):04-janeiro-2021 a 31- dezembro-2021

3. Observacoes:

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

No exerco funcoes remuneradas, regular ou ocasionalmente, em empresas produtoras, distribuidoras ou
vend edoras de medicamentos ou dispositivos medicos.

Entende-se por exercicio de fungoes em tais empresas a prossecuck direta de atribuicoes conforme o objeto social ou a atividade
econ6mica da respetiva entidade. No se considera exercicio de fungoes em tais empresas a prelegao em palestras ou conferencias
organizadas pelas mesmas, nern a participacao 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 detenca'o de interesses na propriedade de tais empresas a titularidade de quaisquer participagoes
sociais ou de quaisquer interesses corn expressao pecuniaria, acessiveis ou resultantes do respetivo objeto social ou atividade
econOmica, de forma direta ou por interposta pessoa.

Nao sou membro de org5o social de sociedade cientifica, associagao 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 period° de tempo considerado ate cinco anos anteriores, num valor
total superior a 50 000 EUR.

Entende-se como membro de Orga-o social o que se encontrar ern efetividade de funcOes, corn mandato no suspenso. No se
entende em efetividade de fungoes o membro de orgas'o social que tenha expressarnente renunciado ao cargo e notificado
formalmente em conformidade a sociedade ou associac"ao que integra. Nao est5o abrangidas as situagoes relativas a associagOes
p6blicas profissionais. Entende-se como financiarnento, toda a captac5o de recursos que origine fluxo financeiro, de bens ou
vantagens corn expresso pecuniaria, que nao seja, formal e expressamente, por via de contratualizack ou meio equivalente,
dirigida a realizack dos fins proprios da sociedade, associaga'o ou empresa, para investigac5o, ensaios clinicos, estudos cientificos,
nomeadamente epiderniolOgicos.

(0 aqui declarado n5o prejudica a aplicacao do regime de incompatibilidades, impedimentos e inibigOes previsto nas disposigOes reguladoras de
conflitos de interesses resultantes do exercicio de functies publicas, nomeadamente quanta a garantias de imparcialidade previstas na Lei 12-A/2008 de
27 de fevereiro e no COdigo do Procedimento Administrativo, bem como, quando aplicavel, nao prejudica a declarac5o de interesses dos profissionais
de saude exigida em situagoes especificas de apreciacSo casuistica e o cum primento das obrigagoes de transparencia e publicidade previstas no Estatuto
do Medicamento, aprovado pelo DL 176/2006, de 30 de agosto, na verso atual)

Viana do Castelo, 04 de janeiro de 2021

L.,' Lc. NZ) tiCtrla.
(Assinatura)


