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 Aviso n.º 703/2012
Em cumprimento do disposto no n.º 2 do artigo 5.º do Decreto -Lei n.º 119/97, de 15 de maio, torna -se público que, no ano de 2012, os valores 

da Taxa de Certificação a cobrar no ato de certificação pela Comissão Vitivinícola Regional da Beira Interior, são os constantes do quadro seguinte: 

Capacidade igual
ou inferior a 0,25 l

Capacidade Superior a 0,25 l
e igual ou inferior a 0,5 l

Capacidade Superior a 0,5 l
e igual ou inferior a 1 l

Capacidade Superior a 1 l
e inferior a 2 l

Capacidade Igual
ou superior a 2 l

Vinhos DO Beira Interior  0,0116 €/unidade  0,0233 €/unidade  0,0565 €/unidade  0,07 €/unidade 0,0565 €/litro (ou fração)
Vinhos IG Terras da Beira  0,0096 €/unidade  0,0183 €/unidade  0,0365 €/unidade  0,05 €/unidade 0,0365 €/litro (ou fração)

 4 de janeiro de 2012. — A Vice -Presidente, Edite Azenha.
205578385 

 Aviso n.º 704/2012

Em cumprimento do disposto no n.º 2 do artigo 5.º do Decreto -Lei n.º 119/97, de 15 de maio, torna -se público que, no ano de 2012, os valo-
res da taxa de certificação a cobrar no ato de certificação pela Comissão Vitivinícola Regional do Dão, são os constantes do quadro seguinte: 

 Capacidade igual
ou inferior a 0,25 l

Capacidade
Superior a 0,25 l e igual

ou inferior a 0,5 l

Capacidade
Superior a 0,5 l e igual

ou inferior a 1 l

Capacidade
Superior a 1 l
e inferior a 2 l

Capacidade
Igual ou superior a 2 l

DOP DÃO  . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,0081 €/unidade 0,0162 €/unidade 0,0324 €/unidade 0,0648 €/unidade 0,0324 €/litro (ou fração)
DOP LAFÕES  . . . . . . . . . . . . . . 0,0081 €/unidade 0,0162 €/unidade 0,0324 €/unidade 0,0648 €/unidade 0,0324 €/litro (ou fração)
IGP TERRAS DO DÃO. . . . . . . 0,0061 €/unidade 0,0122 €/unidade 0,0243 €/unidade 0,0486 €/unidade 0,0243 €/litro (ou fração)

 4 de janeiro de 2012. — A Vice -Presidente, Edite Azenha.
205578093 

 Aviso n.º 705/2012

Em cumprimento do disposto no n.º 2 do artigo 5.º do Decreto-Lei n.º 119/97, de 15 de maio, torna-se público que, no ano de 2012, os valores 
da Taxa de Certificação a cobrar pela Comissão Vitivinícola Regional da Península de Setúbal, são os constantes do quadro seguinte: 

 Capacidade igual
ou inferior a 0,25 l

Capacidade superior
a 0,25 l e igual

ou inferior a 0,5 l

Capacidade superior
a 0,5 l e igual

ou inferior a 1 l
Capacidade superior
a 1 l e inferior a 2 l

Capacidade igual
ou superior a 2 l

Vinhos DO (1). . . . . . . . . . . 0,006883 €/unidade 0,013717 €/unidade 0,027434 €/unidade 0,041450 €/unidade 0,027434 €/litro
 (ou fração)

Vinho Regional (2) . . . . . . . 0,003142 €/unidade 0,006235 €/unidade 0,012470 €/unidade 0,018855 €/unidade 0,012470 €/litro
 (ou fração)

(1) Palmela, Setúbal.
(2) Península de Setúbal.

 4 de janeiro de 2012. — A Vice-Presidente, Edite Azenha.
205578611 

 MINISTÉRIO DA SAÚDE

Gabinete do Secretário de Estado da Saúde

Despacho n.º 642/2012
Nos termos do Despacho n.º 19070 -C/2010, dos Ministérios das Finan-

ças e da Administração Pública e da Saúde, de 21 de dezembro de 2010, 
publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 247, de 23 de dezembro 
de 2010 e, considerando a proposta do Conselho de Administração do 
Centro Hospitalar do Porto, E. P. E. e o parecer favorável do Conselho 
Diretivo da Administração Regional de Saúde do Norte, I. P., autorizo 
o exercício das funções de coordenação da atividade de codificação e 
auditoria pela aposentada Maria Helena Brigham da Silva Ramalho 
Correia Simões Alves, nos termos e para os efeitos do estatuído no 
Decreto -Lei n.º 89/2010, de 21 de julho, em particular, nos artigos 4.º, 
5.º e nos números 1 a 3 do artigo 6.º

5 de janeiro de 2012. — O Secretário de Estado da Saúde, Manuel 
Ferreira Teixeira.

205560045 

 Administração Central do Sistema de Saúde, I. P.

Aviso n.º 706/2012
Torna -se público que, por despacho de 9 de janeiro de 2012 do Pre-

sidente do Conselho Diretivo da Administração Central do Sistema de 

Saúde, I. P., (ACSS, I. P.), 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, Celso José Martins 
Rodrigues, técnico superior da carreira técnica superior, concluiu com 
sucesso o período experimental, com a avaliação final de 16 valores (de-
zasseis valores), na sequência da celebração, com este instituto público, 
de contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado.

9 de janeiro de 2012. — O Coordenador da Unidade Funcional da 
Secretaria do Conselho, Jorge Gonçalves.

205575403 

 Administração Regional de Saúde do Norte, I. P.

Deliberação n.º 57/2012
No uso da faculdade conferida pelo n.º 4 do artigo 5.º do Decreto-

-Lei n.º 222/2007, de 29 de maio de 2007, e nos termos dos artigos 
35.º a 37.º do Código do Procedimento Administrativo, o Conselho 
Diretivo da Administração Regional de Saúde do Norte, I. P., delibera 
delegar no seu presidente e em cada um dos seus membros as seguintes 
competências:

1 — No âmbito das competências em matéria da prestação de cuidados 
de saúde na região:

a) Supervisionar a atividade do Centro de Histocompatibilidade do 
Norte;




