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Neste contexto, torna-se necessário iniciar as diligências
para o lançamento de um procedimento aquisitivo destes
serviços, para o período de 2013 a 2015.
Dos contratos a celebrar decorrem encargos em mais de
um ano económico, pelo que, nos termos do artigo 25.º do
Decreto-Lei n.º 155/92, de 28 de julho, do n.º 1 do artigo
22.º do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de junho, do n.º2 do
artigo 45.º da Lei n.º 91/2001, de 20 de agosto, do n.º 1
do artigo 6.º da Lei n.º 8/2012, de 21 de fevereiro, e do
n.º 1 do artigo 11.º do Decreto-Lei n.º 127/2012, de 21 de
junho, o valor da verba a inscrever em cada um dos anos
deve ser objeto de autorização pelos ministros da tutela
e das finanças, o que, por via da aprovação da presente
resolução, fica já autorizado.
Desta forma, e com vista a garantir a contratação do fornecimento de refeições confecionadas, a Secretaria-Geral
do Ministério da Justiça, através da sua Unidade de Compras, procederá à realização do procedimento previsto no
artigo 259.º do Código dos Contratos Públicos (CCP), ao
abrigo do acordo-quadro AQ15-RC.
Importando assegurar a continuidade do fornecimento
de refeições confecionadas entre o termo dos contratos
atualmente em vigor — 31 de dezembro de 2012 — e o
início da vigência dos contratos a celebrar na sequência do
procedimento anteriormente referido, autoriza-se a DGRSP
a proceder à correspondente contratação, por ajuste direto,
nos termos da alínea c) do n.º1 do artigo 24.º do CCP.
Assim:
Nos termos da alínea e) do n.º 1 do artigo 17.º e do
n.º 1 do artigo 22.º do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de
junho, da alínea a) do n.º 1 do artigo 6.º da Lei n.º 8/2012,
de 21 de fevereiro, e da alínea g) do artigo 199.º da Constituição, o Conselho de Ministros resolve:
1 - Autorizar o Ministério da Justiça a proceder à aquisição de refeições confecionadas destinadas às populações
dos centros educativos e dos estabelecimentos prisionais,
até aomontante de € 52313798,72 (cinquenta e dois milhões, trezentos e treze mil, setecentos e noventa e oito
euros e setenta e dois cêntimos), a que acresce IVA à taxa
legal em vigor, ao abrigo do acordo quadro AQ15-RC
celebrado pela extinta Agência Nacional de Compras Públicas, atual ESPAP – Entidade de Serviços Partilhados
da Administração Pública, I.P., para o período de 2013
a 2015.
2 - Autorizar a Direção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais (DGRSP), no período intercalar entre o
terminus dos contratos em vigor, previsto para 31 de dezembro de 2012, e a data do início de vigência dos contratos decorrentes do procedimento referido no número
anterior, a proceder à contratação direta do fornecimento
de refeições confecionadas, com recurso ao ajuste direto,
nos termos da alínea c) do n.º 1 do artigo 24.º do Código
dos Contratos Públicos (CCP), e do n.º 4 do artigo 5.º
do Decreto-Lei n.º 37/2007, de 19 de fevereiro, até ao
montante de€ 5992602,28 (cinco milhões, novecentos e
noventa e dois mil, seiscentos e dois euros e vinte e oito
cêntimos), a que acresce IVA à taxa legal em vigor, na
medida em que o fornecimento de refeições às populações
dos centros educativos e dos estabelecimentos prisionais
não pode sofrer interrupções, sob pena de se gerarem danos
irreparáveis.
3 - Determinar que osencargos resultantesdos procedimentos referidos nos n.ºs 1 e 2no valor total de € 58306401
(cinquenta e oito milhões, trezentos e seis mil e quatrocentos e um euros), não podem exceder, em cada ano

económico, os seguintes montantes, aos quais acresce IVA
à taxa legal em vigor:
2013 — € 19435467;
2014 — € 19435467;
2015 — € 19435467.
4 - Estabelecer que o montante fixado para cada ano
económico pode ser acrescido do saldo apurado no ano
que antecede.
5 - Determinar que os encargos financeiros decorrentes
da presente resolução são satisfeitos pelas verbas a inscrever no orçamento da DGRSP.
6 - Delegar, ao abrigo do n.º 1 do artigo 109.º do CCP,
na Ministra da Justiça, com a faculdade de subdelegação,
a competência para a prática de todos os atos no âmbito
dos procedimentos previstos nos n.ºs 1 e 2.
7 - Determinar que a presente resolução produz efeitos
na data da sua aprovação.
Presidência do Conselho de Ministros, 6 de dezembro
de 2012. — O Primeiro-Ministro, Pedro Passos Coelho.

MINISTÉRIOS DAS FINANÇAS E DA SAÚDE
Portaria n.º 407/2012
de 14 de dezembro

Foi celebrado em 14 de Maio de 2012 um protocolo
entre os Ministérios das Finanças, da Economia e Emprego,
e da Saúde e a Indústria Farmacêutica, por intermédio da
APIFARMA – Associação Portuguesa da Indústria Farmacêutica, com o objetivo de implementar as medidas que
contribuam para a sustentabilidade do Serviço Nacional
de Saúde (SNS) e garantam o acesso ao medicamento,
revendo o anterior Protocolo celebrado em 16 de Março
de 2011.
O referido protocolo estabelece objetivos orçamentais
para os anos de 2012 e 2013 com a despesa com medicamentos em ambulatório e hospitalar através do estabelecimento de limites máximos de despesa do Serviço Nacional
de Saúde. A indústria farmacêutica aderente, no contexto
do Protocolo, compromete-se a colaborar com o Estado
Português mediante o pagamento de uma contribuição
extraordinário, caso os limites máximos da despesa em
mercado hospitalar e ambulatório fixados no Protocolo
venham a ser ultrapassados.
O Protocolo prevê, para efeitos da concretização e monitorização, a criação de uma Comissão de Acompanhamento.
De acordo com o Protocolo, para efeitos do pagamento
da eventual contribuição da Indústria Farmacêutica deve
ser criado um fundo financeiro junto de uma instituição
bancária. A contribuição de cada empresa corresponderá,
em regra, a 2% da respetiva faturação mensal do SNS,
aferida ao final de cada mês.
Assim, manda o Governo, pelos Ministros de Estado e
das Finanças e da Saúde, o seguinte:
Artigo 1.º
Objeto

A presente portaria tem por objeto a criação de dois
Fundos de Gestão das Contribuições Especiais da Indústria
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Farmacêutica para a Estabilização do Serviço Nacional de
Saúde, de acordo com o estabelecido no protocolo entre
os Ministérios das Finanças, da Economia e Emprego,
e da Saúde e a Indústria Farmacêutica, por intermédio
da APIFARMA – Associação Portuguesa da Indústria
Farmacêutica celebrado em 14 de Maio de 2012, adiante
designado Protocolo.
Artigo 2.º
Dos Fundos

1 – São criados o Fundo de Gestão das Contribuições
Especiais da Indústria Farmacêutica para a Estabilização
do Serviço Nacional de Saúde para o Mercado Ambulatório e o Fundo de Gestão das Contribuições Especiais da
Indústria Farmacêutica para a Estabilização do Serviço
Nacional de Saúde para o Mercado Hospitalar, adiante
designado Fundos.
2 – Os Fundos destinam-se ao pagamento, por parte
das empresas aderentes ao protocolo previsto no artigo
anterior, da contribuição da Indústria Farmacêutica para
a estabilização do mercado do SNS, bem como a garantir
que, atingidos os objetivos máximos de despesa, a parte
remanescente dessa contribuição será reembolsada às empresas contribuintes acrescida dos benefícios financeiros
alcançados.
3 – Cada um dos Fundos dispõe de uma conta bancária e
é constituído pelas contribuições das empresas da Indústria
Farmacêutica aderentes.
4- Os valores devidos pela Indústria Farmacêutica constituem receita do Serviço Nacional de Saúde e devem ser
afetas ao pagamento a fornecedores.
Artigo 3.º
Da gestão dos Fundos

1 – Compete à Comissão de Acompanhamento criada
nos termos do Protocolo de 14 de Maio de 2012 celebrado
entre os Ministérios das Finanças, da Economia e Emprego,
e da Saúde e a Indústria Farmacêutica, por intermédio da
APIFARMA – Associação Portuguesa da Indústria Farmacêutica (Comissão de Acompanhamento) assegurar a
gestão dos Fundos e respectivas contas bancárias.
2 – As contribuições de cada empresa são depositadas
na conta bancária aberta à ordem do respetivo Fundo, as
quais são movimentadas com duas assinaturas, sendo uma
delas do representante do Ministério da Saúde na Comissão
de Acompanhamento e outra do representante da Indústria
Farmacêutica.
3 – A Comissão de Acompanhamento é apoiada administrativa e logisticamente pelo INFARMED-Autoridade
Nacional do Medicamento e Produtos de Saúde, I.P.
Artigo 4.º

2 – Os pagamentos efetuados nos termos do número
devem ter lugar até ao 5.º dia útil do mês seguinte àquele
a que respeitam as vendas.
3 – Os pagamentos devem ser notificados por meios
eletrónicos, no prazo de 48 horas, à Comissão de Acompanhamento, cabendo ao INFARMED disponibilizar uma
caixa de correio eletrónico para esse efeito.
4 – A primeira contribuição das empresas aderentes para
os respetivos Fundos é feita com o valor devido desde 1 de
Janeiro de 2012.
5 – Cabe Administração Central do Sistema de Saúde
I. P. criar uma plataforma de gestão das contribuições das
empresas para os Fundos e bem assim dos pagamentos
efetuados.
Artigo 5.º
Aplicação das verbas afetas aos Fundos e pagamentos

1. Os valores dos Fundos depositados devem ser objeto
de remuneração.
2. Caso os objetivos máximos da despesa sejam atingidos, as quantias depositadas nos Fundos são devolvidos
as empresas aderentes acrescidos da remuneração obtida
nos termos do Protocolo
3. Caso os objetivos máximos da despesa não sejam
atingidos, as quantias depositadas nos Fundos serão pagas
à Administração Central do Sistema de Saúde I.P. e afetas
ao orçamento do Serviço Nacional de Saúde como receita
proveniente da execução do Protocolo.
4. O primeiro pagamento à Administração Central do
Sistema de Saúde I.P deve ser feito em fevereiro do próximo
ano de acordo com os dados provisórios disponíveis
Artigo 6.º
Competências da Comissão de Acompanhamento

Cabe à Comissão de Acompanhamento:
a) Selecionar a instituição de crédito onde serão depositados os valores dos fundos;
b) Deliberar sobre a forma de remuneração dos valores
depositados;
c) Proceder à afetação dos valores depositados em conformidade com o estabelecido no Protocolo.
Artigo 7.º
Informação

O INFARMED divulga na sua página eletrónica o número da conta bancária afeta a cada Fundo, bem como o
endereço eletrónico para onde deverão ser efetuadas as
notificações de pagamento.
O Ministro de Estado e das Finanças, Vítor Louçã Rabaça Gaspar, em 7 de dezembro de 2012. — O Ministro
da Saúde, Paulo José de Ribeiro Moita de Macedo, em
11 de dezembro de 2012.

Contribuições

1 – As empresas da indústria farmacêutica aderentes ao
Protocolo procedem mensalmente ao pagamento, depósito,
transferência ou crédito em cada uma das contas bancárias,
do valor corresponde à percentagem de 2%, ou outra que
venha a ser definida pela Comissão de Acompanhamento
até ao máximo de 4%, da respetiva faturação relativa ao
mercado, ambulatório ou hospitalar, a que respeita cada
Fundo.

MINISTÉRIO DOS NEGÓCIOS ESTRANGEIROS
Aviso n.º 173/2012
Por ordem superior se torna público que em 19 de outubro de 2008 e em 28 de abril de 2011, foram recebidas notas
pela Embaixada do Estado do Kuwait em Riade e pelo Mi-

