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tor técnico, podendo os seus elementos ser nomeados
em regime de comissão de serviço, requisição ou des-
tacamento dos serviços e organismos da Administração
Pública ou de empresas públicas ou privadas.

11 — Sem prejuízo do disposto no n.o 5 do número
anterior, o conselho coordenador pode celebrar con-
tratos de prestação de serviços temporários com pro-
fissionais liberais ou outros, conforme a especialidade
e a natureza das tarefas a prosseguir, nos termos pre-
vistos na lei geral.

12 — Os encargos decorrentes do funcionamento do
Observatório do Turismo, bem como os custos de aqui-
sição, manutenção e conservação dos bens, equipamen-
tos ou serviços que tenha de utilizar, são assegurados:

a) Pelas comparticipações, dotações, transferên-
cias e subsídios provenientes do Programa Ope-
racional do Ministério da Economia, no âmbito
do III Quadro Comunitário de Apoio, os quais
serão disponibilizados pelo Instituto de Finan-
ciamento e Apoio ao Turismo;

b) Pelas comparticipações, dotações, transferên-
cias e subsídios provenientes do Instituto de
Financiamento e Apoio ao Turismo, das enti-
dades representadas no conselho coordenador
ou de quaisquer outras entidades públicas ou
privadas;

c) Pelas contrapartidas pelos serviços prestados;
d) Pelas receitas provenientes do patrocínio e

venda das edições ou publicações que vier a
promover ou editar;

e) Por quaisquer outras receitas resultantes da
prossecução das suas atribuições, que lhe sejam
atribuídas por lei, contrato ou outro título.

13.1 — Ao presidente do conselho coordenador é atri-
buída a remuneração mensal correspondente a 50% do
índice 100 do pessoal dirigente.

13.2 — Aos restantes membros do conselho coorde-
nador será atribuída pela presença em cada reunião
desse órgão em que estejam presentes uma importância
correspondente a 10% da remuneração auferida pelo
presidente.

13.3 — O director da Unidade Técnica Executiva é
equiparado, para efeitos remuneratórios, a director de
serviços.

13.4 — As remunerações previstas nos números ante-
riores serão suportadas por uma medida a criar para
o efeito no Programa Operacional da Economia, as quais
serão disponibilizadas pelo Instituto de Financiamento
e Apoio ao Turismo.

13.5 — Aplicam-se ao disposto nos n.os 13.1 a 13.4
as limitações previstas na Lei n.o 49/99, de 22 de Junho.

14 — O presente diploma entra em vigor no dia ime-
diatamente a seguir ao da sua publicação.

Presidência do Conselho de Ministros, de 12 de Maio
de 2000. — O Primeiro-Ministro, António Manuel de Oli-
veira Guterres.

MINISTÉRIOS DA AGRICULTURA,
DO DESENVOLVIMENTO RURAL

E DAS PESCAS E DA SAÚDE

Portaria n.o 388/2000
de 30 de Junho

Por força do artigo 18.o do Decreto-Lei n.o 184/97,
de 26 de Julho, que estabelece a disciplina jurídica a

que deve obedecer a introdução no mercado, o fabrico,
a importação e exportação, a cedência, a detenção ou
posse e a utilização de medicamentos veterinários, as
alterações dos termos das autorizações nacionais de
introdução no mercado estão sujeitas à observação de
normas e procedimentos a definir por portaria conjunta
dos Ministros da Agricultura, do Desenvolvimento Rural
e das Pescas e da Saúde.

Em cumprimento daquele normativo legal, e consi-
derando as vantagens da adopção de procedimentos
nacionais consentâneos e harmonizados com as normas
comunitárias em vigor para as mesmas alterações, no
âmbito dos processos descentralizados, a presente por-
taria define as regras a que ficam sujeitos os pedidos
de alteração das autorizações de introdução no mercado
e adopta medidas adequadas aplicáveis à análise desses
pedidos.

Assim, ao abrigo do disposto no artigo 18.o do Decre-
to-Lei n.o 184/97, de 26 de Julho:

Manda o Governo, pelos Ministros da Agricultura,
do Desenvolvimento Rural e das Pescas e da Saúde,
o seguinte:

1.o — 1 — A presente portaria regula o procedimento
de análise dos pedidos de alteração das autorizações
de introdução no mercado de medicamentos veteriná-
rios, a sua tipologia, bem como os pressupostos neces-
sários à sua autorização.

2 — Para efeitos do número anterior, considera-se
alteração de uma autorização de introdução no mercado
a modificação dos termos em que a autorização foi
concedida.

2.o As alterações classificam-se em:

a) Alterações de tipo I ou alterações menores —
todas as alterações descritas no anexo I da pre-
sente portaria, que desta faz parte integrante;

b) Alterações do tipo II ou alterações maiores —
quaisquer alterações não abrangidas pelos ane-
xos I ou II da presente portaria, da qual fazem
parte integrante;

c) Alterações de valor equivalente a uma nova
autorização — as alterações descritas no
anexo II da presente portaria, que, por modi-
ficarem de modo substancial os termos da auto-
rização, importam a apresentação de um novo
pedido de autorização de introdução no mer-
cado do medicamento veterinário em questão.

3.o — 1 — O pedido de alteração é dirigido ao pre-
sidente do conselho de administração do Instituto Nacio-
nal da Farmácia e do Medicamento (INFARMED) e
deve ser acompanhado dos seguintes documentos:

a) Alteração de tipo I — documentos comprova-
tivos da observância das condições estabelecidas
no anexo I para a alteração solicitada, bem como
de todos os documentos alterados em virtude
do pedido;

b) Alteração de tipo II — documentos iniciais rele-
vantes para a alteração solicitada, dados con-
firmativos no que respeita à alteração pedida,
todos os documentos alterados no âmbito do
pedido e uma adenda ou actualização dos rela-
tórios de peritos existentes que interessem à
alteração solicitada;

c) Alteração constante do anexo II — são aplicá-
veis as disposições constantes no Decreto-Lei
n.o 184/97, de 26 de Julho.
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2 — A cada alteração de uma autorização de intro-
dução no mercado corresponde um pedido, excepto
quando dessa alteração resultem outras, caso em que
as alterações consequentes poderão ser incluídas no
mesmo pedido, devendo este descrever a relação entre
a alteração principal e as consequentes.

3 — Sem prejuízo do disposto no número anterior,
quando forem requeridas simultaneamente, e para a
mesma autorização de introdução no mercado, várias
alterações, cada pedido deverá fazer referência aos
outros requerimentos.

4 — Se uma alteração determinar a actualização da
informação relativa ao medicamento, designadamente
ao resumo das características do medicamento, à rotu-
lagem ou ao folheto informativo, esta considera-se parte
integrante da alteração e o prazo para a concretização
da referida actualização deverá ser fixado aquando da
aprovação da alteração.

4.o — 1 — As alterações previstas na presente por-
taria carecem de autorização do INFARMED.

2 — As autorizações serão concedidas no prazo de
60 dias quando se trate de alterações do tipo I e no
prazo de 90 dias quando se trate de alterações do tipo
II, aplicando-se o prazo referido no artigo 11.o do Decre-
to-Lei n.o 184/97, de 26 de Julho, no caso das auto-
rizações previstas no anexo II.

3 — Os prazos referidos no número anterior suspen-
dem-se sempre que ao requerente sejam solicitadas
informações adicionais ou exigida a correcção de defi-
ciências e até que os dados referidos sejam apresentados,
arquivando-se o pedido decorridos 30 dias seguidos após
a ausência de qualquer resposta às questões formuladas.

4 — As decisões relativas aos pedidos de alteração
são comunicadas pelo INFARMED à Direcção-Geral
de Veterinária (DGV).

5.o — 1 — Sem prejuízo do disposto no n.o 4.o, os
responsáveis pela introdução no mercado de medica-
mentos veterinários podem, em caso de risco para a
saúde pública ou animal, adoptar medidas urgentes de
segurança, considerando-se estas as modificações tran-
sitórias de informação sobre o medicamento veterinário
por eles efectuadas que:

a) Restrinjam a(s) indicação(ões) e ou dosagem
e ou espécie animal a que o medicamento se
destina;

b) Introduzam uma contra-indicação ou advertên-
cia em virtude de novos dados relacionados com
a segurança da utilização do medicamento
veterinário.

2 — A adopção de medidas urgentes de segurança
deve ser previamente comunicada ao INFARMED e
à DGV, podendo ser aplicadas se sobre elas o INFAR-
MED, ouvida a DGV, não se pronunciar no prazo de
quarenta e oito horas sobre a comunicação.

3 — A comunicação a que se refere o número anterior
deve fazer-se acompanhar do relatório justificativo da
medida.

4 — No prazo de cinco dias a contar do termo do
prazo a que se refere o n.o 2, o responsável pela intro-
dução no mercado deve entregar no INFARMED o
correspondente pedido de alteração da autorização de
introdução no mercado do medicamento veterinário em
causa, nos termos previstos na presente portaria.

6.o — 1 — Entende-se por transferência de uma auto-
rização de introdução no mercado (AIM) o procedi-
mento que consiste na alteração da titularidade daquela

mudança de nome do titular precedente, caso em que
se aplicará o n.o 3 do anexo I da presente portaria.

2 — A alteração prevista no n.o 1 carece de auto-
rização do INFARMED, a conceder no prazo de 60
dias a contar da recepção do requerimento acompa-
nhado da taxa a que se refere a alínea u) do n.o 1.o
da Portaria n.o 586/99, de 2 de Agosto, e produz efeitos
a partir da data fixada por aquele Instituto em comum
acordo com o titular da autorização de introdução no
mercado e com a pessoa a favor da qual a transferência
deve ser efectuada.

3 — O requerimento apenas pode abranger uma
única transferência de AIM e deve ser indeferido
quando se verifique que:

a) A documentação apresentada em apoio do
pedido é incompleta;

b) A pessoa a favor da qual a transferência deve
ser efectuada não está estabelecida na Comu-
nidade.

4 — A transferência de uma AIM não prejudica o
disposto nos artigos 16.o e 17.o do Decreto-Lei
n.o 184/97, de 26 de Julho.

5 — Dos pedidos de transferência de uma AIM, bem
como das autorizações concedidas, dará o INFARMED
conhecimento à DGV.

6 — O INFARMED dará conhecimento ao Estado
membro de referência da transferência de titular de um
medicamento aprovado por procedimento de reconhe-
cimento mútuo.

7 — A transferência de titular de autorização de intro-
dução no mercado obedece à tramitação prevista no
anexo III da presente portaria, da qual faz parte
integrante.

Em 9 de Junho de 2000.

Pelo Ministro da Agricultura, do Desenvolvimento
Rural e das Pescas, Luís Medeiros Vieira, Secretário do
Estado dos Mercados Agrícolas e da Qualidade Ali-
mentar. — Pela Ministra da Saúde, José Miguel Marques
Boquinha, Secretário de Estado da Saúde.

ANEXO I

Alterações de tipo I

[referidas na alínea a) do n.o 2.o]

1 — Alteração dos termos da autorização de fabrico:
Condições a observar — deve ser apresentada a nova

autorização de fabrico aprovada pelas autoridades
competentes.

2 — Alteração da denominação do medicamento
(quer da denominação de fantasia, quer da denominação
comum):

Condições a observar — deve evitar-se a confusão
com as denominações de outros medicamentos já
existentes:

a) Se se tratar de uma denominação comum, a
alteração deverá efectuar-se respeitando a
seguinte ordem de preferência:

i) Denominação comum internacional;
ii) Denominação na Farmacopeia ou deno-

minação comum.

3 — Alteração do nome e ou morada do responsável
pela autorização de introdução no mercado:

Condições a observar — o responsável pela autori-
zação de introdução no mercado deve continuar a ser
a mesma entidade.
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4 — Substituição de um excipiente por outro exci-
piente comparável:

Condições a observar — mesmas características fun-
cionais e perfil de dissolução inalterado no que respeita
às formas sólidas.

5 — Supressão de um corante ou substituição de um
corante por outro.

6 — Adição, supressão ou substituição de um aro-
matizante:

Condições a observar — o aromatizante proposto
deve estar em conformidade com o disposto na Portaria
n.o 620/90, de 3 de Agosto.

7 — Alteração da composição quantitativa do reves-
timento dos comprimidos ou do invólucro das cápsulas:

Condições a observar — perfil de dissolução inal-
terado.

8 — Alteração na composição qualitativa do material
de acondicionamento primário:

Condições a observar — o material de acondiciona-
mento proposto deve ser pelo menos equivalente ao
material aprovado no que respeita às propriedades rele-
vantes; a alteração não diz respeito a produtos estéreis.

9 — Supressão de uma indicação:
Condições a observar — os dados de farmacovigilân-

cia, segurança pré-clínica ou qualidade não põem em
causa a segurança da utilização do medicamento. Deve
ser apresentada uma justificação.

10 — Supressão de uma via de administração:
Condições a observar — os dados de farmacovigilân-

cia, segurança pré-clínica ou qualidade não põem em
causa a segurança da utilização do medicamento. Deve
ser apresentada uma justificação.

11 — Mudança do(s) fabricante(s) da(s) substância(s)
activa(s):

Condições a observar — as especificações, a via de
síntese e os procedimentos de controlo da qualidade
são os já aprovados, ou é apresentado um certificado
da Farmacopeia Europeia respeitante à substância activa.

12 — Alteração menor do processo de fabrico da
substância activa:

Condições a observar — as especificações não são
modificadas no sentido negativo, as propriedades físi-
co-químicas não são alteradas e não há novas impurezas
nem alteração do nível de impurezas que exijam novos
estudos de segurança.

13 — Alteração da dimensão dos lotes da substância
activa:

Condições a observar — os dados de cada lote devem
demonstrar que a alteração não afecta a consistência
da produção nem as propriedades físicas.

14 — Alteração das especificações da substância
activa:

Condições a observar — especificações mais estritas
ou introdução de ensaios e limites adicionais.

15 — Alterações no fabrico do medicamento:
Condições a observar — as especificações do medi-

camento não são modificadas no sentido negativo, o
novo processo deve conduzir a um produto idêntico em
termos de qualidade, segurança e eficácia.

16 — Alteração da dimensão dos lotes do produto
acabado:

Condições a observar — a alteração não afecta a con-
sistência da produção.

17 — Alteração das especificações do medicamento:
Condições a observar — especificações mais estritas

ou introdução de ensaios e limites adicionais.
18 — Alterações na via de síntese ou no rendimento

de fabrico de excipientes que não constam da Farma-
copeia e não foram descritas no dossier original:

Condições a observar — as especificações não são
modificadas no sentido negativo, não há novas impu-

rezas nem alteração do nível de impurezas que exijam
novos estudos de segurança e as propriedades físico-
-químicas não são alteradas.

19 — Alteração nas especificações dos excipientes do
medicamento:

Condições a observar — especificações mais estritas
ou introdução de ensaios ou limites adicionais.

20 — Alargamento do prazo de validade previsto
aquando da autorização:

Condições a observar — foram efectuados estudos de
estabilidade em conformidade com o protocolo apro-
vado aquando da concessão da autorização de intro-
dução no mercado; os estudos devem comprovar que
as especificações estabelecidas para o fim do prazo de
validade continuam a ser observadas; o prazo de vali-
dade não deve exceder cinco anos.

21 — Alteração do prazo de validade após a abertura
inicial:

Condições a observar — os estudos devem comprovar
que as especificações estabelecidas para o fim do prazo
de validade continuam a ser observadas.

22 — Alteração do prazo de validade após a recons-
tituição:

Condições a observar — os estudos devem comprovar
que o produto reconstituído deve continuar a observar
as especificações estabelecidas para o fim do prazo de
validade acordado.

23 — Alteração das condições de armazenamento:
Condições a observar — foram efectuados estudos de

estabilidade em conformidade com o protocolo apro-
vado aquando da concessão da autorização de intro-
dução no mercado; os estudos devem comprovar que
as especificações estabelecidas para o fim do prazo de
validade acordado continuam a ser observadas.

24 — Alteração dos procedimentos analíticos da subs-
tância activa:

Condições a observar — os resultados da validação
do método comprovam que o novo procedimento ana-
lítico é, pelo menos, equivalente ao anterior.

25 — Alteração dos procedimentos analíticos do
medicamento:

Condições a observar — as especificações do medi-
camento não são modificadas no sentido negativo: os
resultados da validação do método comprovam que o
novo procedimento analítico é, pelo menos, equivalente
ao anterior.

26 — Alterações destinadas a cumprir o disposto nos
suplementos às farmacopeias:

Condições a observar — alterações exclusivamente
destinadas a implementar as novas disposições do
suplemento.

27 — Alteração dos procedimentos analíticos de exci-
pientes não referidos em farmacopeias:

Condições a observar — os resultados da validação
do método comprovam que o novo processo de ensaio
é, pelo menos, equivalente ao anterior.

28 — Alteração do procedimento analítico do acon-
dicionamento primário:

Condições a observar — os resultados de validação
do método comprovam que o novo processo de ensaio
é, pelo menos, equivalente ao anterior.

29 — Alteração do procedimento analítico do dispo-
sitivo de administração:

Condições a observar — os resultados dos métodos
de validação comprovam que o novo processo de ensaio
é, pelo menos, equivalente ao anterior.

30 — Alteração da dimensão da embalagem:
Condições a observar — as especificações do medi-

camento não são afectadas; a nova dimensão é com-
patível com a posologia e a duração de utilização apro-
vadas no resumo das características do medicamento;
a alteração não se refere a preparações parentéricas.
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31 — Alteração da forma do recipiente:
Condições a observar — inexistência de alterações da

qualidade e da estabilidade do medicamento no reci-
piente, bem como de interacções recipiente-produto.

32 — Alteração da gravação, do relevo ou de outras
marcações (excepto as ranhuras) de comprimidos ou
de cápsulas:

Condições a observar — as novas marcações não
devem criar confusão com outros comprimidos ou
cápsulas.

33 — Alteração das dimensões dos comprimidos, cáp-
sulas, supositórios ou pessários sem alteração da sua
composição quantitativa nem do seu peso médio:

Condições a observar — perfil de dissolução inal-
terado.

ANEXO II

Alterações de valor equivalente a uma nova autorização
de introdução no mercado

[referidas na alínea c) do n.o 2.o]

1 — Alterações da(s) substância(s) activa(s):
1.1 — Introdução de uma ou mais substâncias activas;
1.2 — Supressão de uma ou mais substâncias activas;
1.3 — Alteração quantitativa das substâncias activas;
1.4 — Substituição da ou das substâncias activas por

um sal ou éster diferente (complexo/derivado) (com a
mesma parte activa terapêutica);

1.5 — Substituição por um outro isómero ou por uma
mistura de isómeros diferentes, ou de uma mistura por
um único isómero (por exemplo, de uma mistura racé-
mica por um único enantiómetro);

1.6 — Novo ligando ou mecanismo de acoplamento
de produtos radiofarmacêuticos.

2 — Alterações das indicações terapêuticas (1):
2.1 — Nova indicação para uma área terapêutica dife-

rente, nos domínios do tratamento, diagnóstico ou
profilaxia;

2.2 — Alteração da indicação para uma área terapêu-
tica diferente, nos domínios do tratamento, diagnóstico
ou profilaxia.

3 — Alterações da dosagem, da forma farmacêutica
e da via de administração (2):

3.1 — Alteração da biodisponibilidade;
3.2 — Alteração da farmacocinética, como a alteração

da taxa de libertação;
3.3 — Introdução de uma nova dose;
3.4 — Alteração ou introdução de uma nova forma

farmacêutica;
3.5 — Introdução de uma nova via de administração.
4 — Outras alterações específicas dos medicamentos

veterinários destinados a animais produtores de ali-
mentos:

4.1 — Adição ou alteração das espécies a que se
destinam;

4.2 — Redução do intervalo de segurança.

(1) A área terapêutica é definida como sendo o terceiro nível da
classificação ATC (Anatomical Therapeutic Chemical Code).

(2) No que respeita à administração parentérica, importa distinguir
entre as vias intra-arterial endovenosa, intramuscular, subcutânea e
outras.

ANEXO III

Transferência de titular da autorização de introdução
no mercado a que se refere o n.o 6.o

1 — A transferência de titular da autorização de intro-
dução no mercado é solicitada mediante requerimento
do titular da AIM no qual constem:

a) Nome do medicamento a que a transferência
da autorização se refere, número(s) da auto-
rização e data(s) em que a autorização foi
concedida;

b) Identificação (nome e morada) do titular da
AIM a transferir e identificação (nome e
morada) da pessoa a favor de quem a trans-
ferência deve ser efectuada.

2 — O requerimento a que se refere o número ante-
rior deve ser acompanhado dos documentos seguintes:

a) Documento comprovativo de que o processo
completo e actualizado relativo ao medicamento
em questão foi ou será colocado à disposição
da pessoa a favor de quem a transferência deve
ser efectuada ou para ela foi transferido;

b) Documento a propor a data prevista no n.o 2
a partir da qual, sem prejuízo da decisão final,
a pessoa a favor de quem a transferência deve
ser efectuada pode assumir materialmente todas
as responsabilidades do titular da AIM em ques-
tão em substituição do titular precedente;

c) Resumo das características do medicamento,
projecto de embalagem exterior e do acondi-
cionamento primário, e folheto informativo con-
tendo o nome da pessoa a favor de quem a
transferência deve ser efectuada.

3 — Os documentos referidos nas alíneas do número
anterior devem ser assinados pelo titular da AIM e pela
pessoa a favor de quem a transferência deve ser
efectuada.

4 — O pedido a que se refere o n.o 1 deve ainda
ser acompanhado dos documentos necessários, forne-
cidos e assinados pela pessoa a favor de quem a trans-
ferência deve ser efectuada, para demonstrar a sua
competência para assumir as responsabilidades regu-
larmente atribuídas ao titular da AIM em conformi-
dade com a legislação farmacêutica comunitária,
nomeadamente:

a) Documento que identifique o técnico respon-
sável pela farmacovigilância, acompanhado de
curriculum vitae indicando a morada e os núme-
ros de telefone e telefax;

b) Documento identificando o departamento cien-
tífico responsável pela informação relativa aos
medicamentos que coloca no mercado, a
morada e os números de telefone e telefax.

TRIBUNAL CENTRAL ADMINISTRATIVO

Edital n.o 1/2000

Pedido de declaração de ilegalidade de normas
n.o 3931/00, da 1.a Secção.

Recorrente: João Tiago de Freitas, viúvo, aposentado,
residente no Beco do Pão Duro, 10-B, 9050 Funchal.

Entidade recorrida: Ministro da Administração Interna.

Faz-se saber que nos autos acima identificados são
citados os recorridos particulares para contestarem, que-
rendo, no prazo de 30 dias, finda a dilação de 30 dias,
contada a partir da data de publicação deste edital, e
que a falta de contestação não importa a confissão dos
factos articulados pelo recorrente e que consiste no
pedido de declaração de ilegalidade do n.o 2.o da Por-
taria n.o 54/87, de 22 de Janeiro, do Ministério da Admi-
nistração Interna, publicada no Diário da República,
1.a série, n.o 18, de 22 de Janeiro de 1987.

9 de Junho de 2000. — O Juiz Desembargador, Carlos
Maia Rodrigues. — O Escrivão-Adjunto, Bernardino
Fonseca.


