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 Despacho n.º 12540/2011
Nos termos e ao abrigo do n.º 1 do artigo 2.º e do n.º 1 do artigo 6.º 

do Decreto-Lei n.º 262/88, de 23 de Julho:
1 — Nomeio o licenciado Valter Manuel do Carmo Duarte para prestar 

colaboração técnica no meu Gabinete, na área da sua especialidade, 
através de requisição à REFER — Rede Ferroviária Nacional, E. P. E.

2 — As remunerações a processar mensalmente são as estabeleci-
das por lei para o cargo de adjunto de gabinete, incluindo subsídio 
de férias, de Natal e de refeição, bem como o abono de despesas de 
representação.

3 — É concedida ao nomeado autorização para a acumulação de 
funções a que se refere o n.º 2 do artigo 3.º do Decreto-Lei n.º 196/93, 
de 27 de Maio.

4 — A presente nomeação é feita pelo período de um ano, renovando-
se automaticamente por iguais períodos de tempo, salvo comunicação 
em contrário, podendo ser revogada a todo o tempo.

5 — O presente despacho produz efeitos a partir de dia 29 de Junho 
de 2011.

29 de Agosto de 2011. — O Secretário de Estado das Obras Públicas, 
Transportes e Comunicações, Sérgio Paulo Lopes da Silva Monteiro.

205117818 

 Despacho n.º 12541/2011
Nos termos e ao abrigo do n.º 1 do artigo 2.º e do n.º 1 do artigo 6.º 

do Decreto-Lei n.º 262/88, de 23 de Julho:
1 — Nomeio a licenciada Lígia Maria Esteves da Fonseca para prestar 

colaboração técnica no meu Gabinete, na área da sua especialidade, em 
regime de comissão de serviço.

2 — As remunerações a processar mensalmente são as estabeleci-
das por lei para o cargo de adjunto de gabinete, incluindo subsídio 
de férias, de Natal e de refeição, bem como o abono de despesas de 
representação.

3 — A presente nomeação é feita pelo período de um ano, renovando-
se automaticamente por iguais períodos de tempo, salvo comunicação 
em contrário, podendo ser revogada a todo o tempo.

4 — É concedida à nomeada autorização para a acumulação de fun-
ções a que se refere o n.º 2 do artigo 3.º do Decreto-Lei n.º 196/93, de 
27 de Maio.

5 — O presente despacho produz efeitos desde 18 de Julho de 2011.
29 de Agosto de 2011. — O Secretário de Estado das Obras Públicas, 

Transportes e Comunicações, Sérgio Paulo Lopes da Silva Monteiro.
205118052 

 Despacho n.º 12542/2011
Nos termos e ao abrigo do n.º 1 do artigo 2.º e do n.º 1 do artigo 6.º 

do Decreto -Lei n.º 262/88, de 23 de Julho:
1 — Nomeio o licenciado João Verol Marques para prestar colaboração 

técnica no meu Gabinete, na área da sua especialidade, em regime de 
comissão de serviço.

2 — As remunerações a processar mensalmente são as estabeleci-
das por lei para o cargo de adjunto de gabinete, incluindo subsídio 
de férias, de Natal e de refeição, bem como o abono de despesas de 
representação.

3 — A presente nomeação é feita pelo período de um ano, renovando-
-se automaticamente por iguais períodos de tempo, salvo comunicação 
em contrário, podendo ser revogada a todo o tempo.

4 — O presente despacho produz efeitos a partir de dia 22 de Julho 
de 2011.

29 de Agosto de 2011. — O Secretário de Estado das Obras Públicas, 
Transportes e Comunicações, Sérgio Paulo Lopes da Silva Monteiro.

205117923 

 MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, DO MAR, 
DO AMBIENTE E DO ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO

Autoridade Florestal Nacional

Despacho n.º 12543/2011
Em cumprimento do disposto na alínea b) do n.º 1 e n.º 2 do artigo 37.º 

da Lei n.º 12 -A/2008 de 27 de Fevereiro, conjugado com o n.º 3 do ar-
tigo 17.º da Lei n.º 59/2008 de 11 de Setembro, torna -se público que se 
procedeu à celebração de contrato de trabalho em funções públicas por 
tempo indeterminado, com efeitos a 01 de Julho de 2011, com as traba-

lhadoras Ana Paula Matias Dias e Catarina Isabel Magalhães Ribeiro, na 
sequência de recrutamento através de selecção de diplomados pelo Curso 
de Estudos Avançados em Gestão Pública (CEAGP), ministrado pelo 
INA, para ocupação de dois postos de trabalho da carreira/categoria de 
técnico superior, do mapa de pessoal da Autoridade Florestal Nacional, 
com o posicionamento remuneratório correspondente à 2.ª posição da 
categoria e ao nível remuneratório 15 da tabela remuneratória única.

5 de Setembro de 2011. — O Presidente, Amândio Torres.
205115128 

 MINISTÉRIO DA SAÚDE

Administração Central do Sistema de Saúde, I. P.

Aviso n.º 18671/2011
Por despacho de 2 de Maio de 2011 do Ex.mo Sr. Presidente do 

Conselho Directivo da Administração Central do Sistema de Saúde, I. P. 
(ACSS, I. P.), foi homologada a lista unitária de ordenação final do 
procedimento concursal comum para preenchimento de um posto de 
trabalho para a carreira de técnico superior, na modalidade de contrato 
de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado, publici-
tado através do aviso n.º 22912/2010 no Diário da República, 2.ª série, 
n.º 218, de 10 de Novembro (Referência 2010/D4).

Candidato Admitido:
1.º classificado: Celso José Martins Rodrigues — 13,95 (treze valores 

e noventa e cinco centésimas).

Candidatos Excluídos:
João Manuel Alves Lobato — (a)
João Pedro Gomes Domingos — (a)
Jorge Mendes dos Santos — (a)

(a) Faltou ao método de selecção Prova de Conhecimentos;
3 de Maio de 2011. — O Coordenador da Unidade Funcional da 

Secretaria do Conselho, Jorge Gonçalves.
204869035 

 Contrato (extracto) n.º 912/2011

Contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado
Nos termos e para os efeitos do artigo 37.º n.º 1 alínea b) e n.º 2 da Lei 

n.º 12 -A/2008, de 27 de Fevereiro, torna -se público que aos dezassete 
dias do mês de Maio de dois mil e onze, em Lisboa, entre a Administração 
Central do Sistema de Saúde, I. P., ACSS, I. P., representada pelo Presi-
dente do Conselho Directivo, Dr. Manuel Teixeira e Celso José Martins 
Rodrigues, contribuinte fiscal n.º 212894188, foi celebrado um Contrato 
de Trabalho em Funções Públicas por Tempo Indeterminado, com efeitos 
a partir de 11 de Maio de 2011, ficando este trabalhador integrado na 
carreira e categoria de técnico superior, com a remuneração de € 1.201,48 
(mil duzentos e um euros e quarenta e oito cêntimos) correspondente 
à 2.ª posição remuneratória da carreira de Técnico superior e ao nível 
remuneratório 15 da tabela remuneratória única.

19 de Maio de 2011. — O Coordenador da Unidade Funcional da 
Secretaria do Conselho, Jorge Gonçalves.

204876585 

 Contrato (extracto) n.º 913/2011

Extracto do contrato -programa no âmbito do Serviço
Nacional de Saúde

Nos termos do n.º 3 do artigo 151.º da Lei n.º 3 -B/2010, de 28 de Abril, 
dá -se conhecimento que foi celebrado a 14 de Maio de 2010 entre a 
Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo, I. P., a Admi-
nistração Central do Sistema de Saúde, I. P. e o Hospital de Reynaldo dos 
Santos integrado no Serviço Nacional de Saúde, o acordo modificativo 
do contrato -programa para o triénio de 2007 -2009, o qual prorroga para 
o ano de 2010 o referido contrato -programa e estabelece as cláusulas 
específicas de financiamento para este ano. O acordo modificativo foi 
homologado por despacho de 2 de Maio de 2011 do Secretário de Estado 
da Saúde. O valor global do aditamento é de 30.135.989,97 Euros.

6 de Junho de 2011. — O Presidente do Conselho Directivo, Manuel 
Teixeira.

204814927 




