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Em março de 2001 foi nomeada, por despacho do Ministro do Am-
biente e do Ordenamento do Território, chefe de projeto da Estrutura de 
Apoio Técnico das “Ações Integradas de Base Territorial de Qualificação 
das Cidades e Requalificação Metropolitana”, no âmbito da estrutura 
de gestão do QCAIII/PORLVT, funções que exerceu até maio de 2007.

Desde junho de 2007 exerce as funções de chefe da Divisão de Gestão 
do Território, unidade com atribuições na emissão de pareceres de orde-
namento do território sobre pretensões/iniciativas privadas e públicas e 
no acompanhamento e apreciação de Planos de

Urbanização e de Pormenor elaborados pelos municípios, inserida na 
estrutura da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento da Região 
de Lisboa e Vale do Tejo.

206323632 

 MINISTÉRIO DA SAÚDE

Gabinete do Secretário de Estado da Saúde

Despacho n.º 11259/2012
1 — Considerando a proposta do conselho diretivo da Administração 

Regional de Saúde do Norte, I. P., autorizo o exercício das funções 
médicas em causa pela aposentada Ema Margarida Marques Teixeira na 
Unidade de Cuidados de Saúde Personalizados de Paramos, 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 n.os 4 e seguintes do artigo 6.º

2 — O presente despacho produz efeitos a partir de 1 de setembro 
de 2011.

10 de agosto de 2012. — O Secretário de Estado da Saúde, Manuel 
Ferreira Teixeira.

206323568 

 Despacho n.º 11260/2012
1 — Considerando a proposta do conselho diretivo da Administração 

Regional de Saúde do Norte, I. P., autorizo o exercício das funções 
médicas em causa pela aposentada Fernanda Jesuína Rocha Gouveia 
Pereira, no Agrupamento de Centros de Saúde do Grande Porto IX — Es-
pinho/Gaia, 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 n.os 4 
e seguintes do artigo 6.º

2 — O presente despacho produz efeitos a partir de 1 de novembro 
de 2011.

10 de agosto de 2012. — O Secretário de Estado da Saúde, Manuel 
Ferreira Teixeira.
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 Despacho n.º 11261/2012
1 — Considerando a proposta do conselho diretivo da Administração 

Regional de Saúde do Norte, I. P., autorizo o exercício das funções 
médicas em causa pelo aposentado Mário Júlio da Silva no Agrupa-
mento de Centros de Saúde do Grande Porto VI — Porto Ocidental, 
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 e 5.º e nos n.os 4 e seguintes 
do artigo 6.º

2 — O presente despacho produz efeitos a partir de 1 de março de 
2012.

10 de agosto de 2012. — O Secretário de Estado da Saúde, Manuel 
Ferreira Teixeira.
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 Despacho n.º 11262/2012
1 — Considerando a proposta do conselho diretivo da Administração 

Regional de Saúde do Norte, I. P., autorizo o exercício das funções 
médicas em causa pelo aposentado José Carlos Proença Garcia no 
Agrupamento de Centros de Saúde Ave II — Guimarães/Vizela, 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 e 5.º e nos n.os 4 e seguintes 
do artigo 6.º

2 — O presente despacho produz efeitos a partir de 1 de abril de 2012.

10 de agosto de 2012. — O Secretário de Estado da Saúde, Manuel 
Ferreira Teixeira.

206323535 

 Despacho n.º 11263/2012
1 — Nos termos do despacho n.º 15746/2011, de 14 de dezembro, dos 

Ministros de Estado e das Finanças e da Saúde, publicado no Diário da 
República, 2.ª série, n.º 223, de 21 de novembro de 2011, e considerando 
a proposta do conselho diretivo da Administração Regional de Saúde 
do Norte, I. P., autorizo o exercício de funções médicas em causa pela 
aposentada Celsa Borges Magalhães do Rio no Agrupamento de Centros 
de Saúde do Grande Porto VII — Gaia, 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 e 5.º e nos n.os 1 a 3 do artigo 6.º

2 — O presente despacho produz efeitos a partir de 1 de novembro 
de 2011.

10 de agosto de 2012. — O Secretário de Estado da Saúde, Manuel 
Ferreira Teixeira.

206323608 

 Administração Regional de Saúde de Lisboa 
e Vale do Tejo, I. P.

Aviso (extrato) n.º 11069/2012
Em cumprimento do disposto na alínea b) do n.º 1, do artigo 37.º da 

Lei n.º 12 -A/2008, de 27 de fevereiro, torna -se público que, na sequên-
cia de procedimento concursal aberto por aviso publicado no Diário 
da República, 2.ª série, n.º 167, de 27 de agosto de 2010, foi celebrado 
contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado, com 
efeitos a partir de 1 de junho de 2012, com a trabalhadora Edite Jesus 
Garcia Trancoso, para o preenchimento de treze postos de trabalho da 
carreira/categoria de Assistente Operacional, do mapa de pessoal da 
Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo, I. P./ACES 
Oeste Sul II, ficando a auferir a remuneração correspondente à 1.ª posição 
remuneratória, nível entre 1 e 2 da tabela única remuneratória da carreira 
de Assistente Operacional, no valor de 485,00€.

Para efeitos do disposto no n.º 3 do artigo 12.º da LVCR ex -vi n.º 2 
e 3 do artigo 73.º do RCTFP, o júri para o período experimental terá a 
seguinte composição:

Presidente: Carlos Manuel Agostinho de Sousa, Técnico Superior
Vogais efetivos: Maria Noémia Dias Dinis, Coordenadora Técnica, 

que substituirá o presidente nas suas faltas ou impedimentos, e Aldina 
Fernanda Santos Carvalho, Assistente Operacional;

Vogais suplentes: Berta Maria Martins N. Pimpão, Coordenadora 
Técnica e Ana Maria Pires Fagulha, Assistente Técnica.

O período experimental inicia -se com a celebração do contrato e 
tem a duração de 90 dias, correspondente à duração determinada pelo 
disposto na alínea a) do n.º 1 do artigo 76.º da Lei n.º 59/2008, de 11 de 
setembro.

27 de julho de 2012. — O Presidente do Conselho Diretivo da Ad-
ministração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo, I. P., Dr. Luís 
Manuel Paiva Gomes Cunha Ribeiro.

206321275 

 Declaração de retificação n.º 1068/2012
Por ter saído com inexatidão o aviso (extrato) n.º 2305/2012, publicado 

no Diário da República, 2.ª série, n.º 32, de 14 de fevereiro de 2012, 
publicação referente a Elsa Maria Ferreira Cunha Lopes Varandas, 
retifica -se que onde se lê «foi celebrado contrato de trabalho em funções 
públicas por tempo indeterminado, com efeitos a 1 de julho de 2010» 
deve ler -se «foi celebrado contrato de trabalho em funções públicas por 
tempo indeterminado, com efeitos a 1 de julho de 2011».

8 de agosto de 2012. — O Presidente do Conselho Diretivo da Ad-
ministração Regional de Lisboa e Vale do Tejo, I. P., Dr. Luís Manuel 
Paiva Gomes Cunha Ribeiro.

206321389 

 Despacho (extrato) n.º 11264/2012

Nomeação do titular para o cargo de Diretor do Departamento 
de Instalações e Equipamentos (DIE) da ARSLVT, IP

Considerando que:

a) No âmbito do compromisso eficiência, o XIX Governo Constitucio-
nal fixou as linhas gerais do Plano de Redução e Melhoria da Adminis-
tração Central (PREMAC), do qual se destaca o processo de preparação 
das leis orgânicas dos ministérios e dos respetivos serviços;




