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5 — Marcações:

Os sistemas de gestão de parques de estacionamento fabricados ao 
abrigo desta aprovação de modelo, deverão possuir na placa de iden-
tificação ou autocolante indestutível, de forma bem visível, o símbolo 
que consta do anexo n.º 1 da Portaria n.º 962/90, de 09 de outubro, com 
a respetiva identificação numérica seguinte: 

  
 6 — Selagem — nos equipamento constituintes, incluindo o com-

putador central e os diversos periféricos, após o controlo metrológico, 
deverá ser aposto o símbolo de verificação metrológica correspon-
dente.

7 — Validade:

A validade desta aprovação de modelo é de 3 anos, a contar da data 
de publicação no Diário da República.

8 — Depósito de modelo - ficarão depositados no Instituto Português 
da Qualidade, I. P., desenhos de construção esquemáticos, fotografias 
de conjunto, e outra documentação relevante.

7 de março de 2013. — O Presidente do Conselho Diretivo, J. Mar-
ques dos Santos.

306819604 

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

Secretaria-Geral

Aviso n.º 4285/2013
Por meu despacho de 20 de setembro de 2012, homologado, em 21 

de setembro de 2012, por S. Ex.ª a Ministra da Agricultura, do Mar, do 
Ambiente e do Ordenamento do Território, foram anulados, ao abrigo 
e nos termos do n.º 2 do artigo 38.º da Portaria n.º 83 -A/2009, de 22 
de janeiro, na redação dada pela Portaria n.º 145 -A/2011, de 6 de abril, 
os procedimentos concursais a que se referem os avisos n.os 7539/2011, 
7540/2011 e 7541/2011, publicados no Diário da República, 2.ª série 
n.º 60, de 25 de março de 2011.

A anulação dos referidos procedimentos concursais fundamenta -se 
na cessação do quadro de necessidades de recrutamento, decorrente da 
extinção da Secretaria Geral do Ministério do Ambiente e do Ordena-
mento do Território, operada pelo Decreto Regulamentar n.º 33/2012, 
de 20 de março, nos termos previstos na alínea b) do n.º 3 do artigo 34.º 
do Decreto -Lei n.º 7/2012, de 17 de janeiro.

20 de março de 2013. — O Secretário -Geral, Rui Dias Fer-
nandes.

206842227 

 MINISTÉRIO DA SAÚDE

Administração Central do Sistema de Saúde, I. P.

Aviso n.º 4286/2013
Torna -se público que, por deliberação do conselho diretivo da Admi-

nistração Central do Sistema de Saúde, I. P., de 4 de fevereiro de 2013, 
foi aprovada a cessação da comissão de serviço em regime de substi-
tuição, do licenciado Luís Manuel Gomes de Sousa Pêcego, a pedido 
do próprio, do cargo de direção intermédia de 2.º grau, coordenador 
da Unidade de Contabilidade do Departamento de Gestão Financeira, 
a partir de 28 de fevereiro de 2013, nos termos do previsto do n.º 4 do 

 Aviso n.º 4287/2013
Faz -se público que, em cumprimento do disposto no n.º 30 do Regu-

lamento dos Concursos de Habilitação ao Grau de Consultor e de Provi-
mento na Categoria de Chefe de Serviço da Carreira Médica Hospitalar, 
aprovado pela Portaria n.º 177/97, de 11 de março foi, por deliberação do 
Conselho Diretivo da Administração Central do Sistema de Saúde, I. P., 
de 28 de fevereiro de 2013, homologada a lista de classificação final dos 
candidatos, no âmbito do Concurso de habilitação ao grau de consultor 
da carreira médica hospitalar, aberto pelo aviso n.º 848/2005 (2.ª série), 
publicado no Diário da República n.º 21, de 31 de janeiro, da área 
profissional abaixo indicada:

Cirurgia Geral — Júri n.º 6

Dr. José Manuel dos Santos Mealha Guerreiro — Aprovado
Dr. José Manuel Rodrigues Baltazar — Aprovado
Dr. Luis António Bento Palma Féria — Aprovado
Dr. Luís Filipe Rafael Branco — Faltou
Dr. Manuel de Castro Sobral Blanco Limbert — Aprovado
Dr. Mário Gil Correia Rodrigues Mendes — Aprovado
Dr. Rui Manuel Fraga Martins Maio — Aprovado
Dr. Rui Manuel Serra e Alves — Aprovado
Dr. Tito Alberto de Almeida de Bragança Fernandes — Não apro-

vado
Dra. Leonor Teresa de Almeida Manaças — Aprovada
Dra. Maria da Conceição Azevedo Cardoso Campos — Aprovada
Dra. Maria Teresa Marques Salgueiro Antunes Silva Rosa — Apro-

vada

De acordo com o disposto no n.º 31.1 do Regulamento supracitado, a 
data de obtenção do grau de consultor dos médicos aprovados constantes 
desta lista reporta -se a 30 de janeiro de 2013, data da publicação da pri-
meira lista da presente área profissional, conforme o aviso n.º 1432/2013 
(2.ª série), publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 21, de a 30 
de janeiro de 2013.

12 de março de 2013. — A Coordenadora da Unidade de Apoio à 
Gestão, Celeste Terêncio Silva.

206840104 

 Aviso n.º 4288/2013

Faz -se público que, em cumprimento do disposto no n.º 30 do Regu-
lamento dos Concursos de Habilitação ao Grau de Consultor e de Provi-
mento na Categoria de Chefe de Serviço da Carreira Médica Hospitalar, 
aprovado pela Portaria n.º 177/97, de 11 de março foi, por deliberação do 
Conselho Diretivo da Administração Central do Sistema de Saúde, I. P., 
de 25 de fevereiro de 2013, homologada a lista de classificação final dos 
candidatos, no âmbito do Concurso de habilitação ao grau de consultor 
da carreira médica hospitalar, aberto pelo aviso n.º 848/2005 (2.ª série), 
publicado no Diário da República n.º 21, de 31 de janeiro, da área 
profissional abaixo indicada:

Radiodiagnóstico — Júri n.º 2

Dr. Afonso Nuno Vieira Rodrigues Gonçalves — Aprovado
Dra. Alexandra Maria de Oliveira dos Reis Borges — Aprovada
Dra. Ana Maria Carvalho das Neves Teixeira — Faltou
Dra. Guida Maria Trancoso Matos Ferreira — Aprovada
Dra. João José Baeta Leitão — Aprovado
Dra. Lucinda Maria dos Santos Ferreira Bogalho — Aprovada
Dr. Luís José Ribeiro Peniche Rosa — Aprovada
Dr. Maria Ausenda Romão Gageiro de Almeida — Faltou
Dr. Mário Júlio Simões Nunes Roque — Aprovado
Dra. Nuria Correia Fernández — Aprovada
Dr. Pedro Marin Medina — Faltou

artigo 27.º da Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro, na redação dada pela Lei 
n.º 64/2011, de 22 de dezembro.

4 de fevereiro de 2013. — A Coordenadora da Unidade de Apoio à 
Gestão, Celeste Terêncio da Silva.

206839928 
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 Administração Regional de Saúde do Norte, I. P.

Despacho n.º 4390/2013
Por despacho de 5 de março de 2013 do Presidente do Conselho 

Diretivo da Administração Regional de Saúde do Norte, I. P., e 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, torna -se público que Maria de Lurdes 
Borges Sarmento Félix concluiu com sucesso o período experimental, 
com a avaliação final de 16,00 valores, na sequência da celebração do 
contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado, 
com este instituto público, para o desempenho de funções da carreira/
categoria de assistente técnico.

15 de março de 2013. — O Vogal do Conselho Diretivo, Dr. Ponciano 
Manuel Castanheira de Oliveira.

206840915 

 Despacho n.º 4391/2013
Por despacho de 7 de março de 2013 do presidente do conselho 

diretivo da Administração Regional de Saúde do Norte, I. P., e 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, torna -se público que Ana Paula Fer-
reira Oliveira concluiu com sucesso o período experimental, com a 
avaliação final de 15,40 valores, na sequência da celebração do contrato 
de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado, com este 
instituto público, para o desempenho de funções da carreira/categoria 
de assistente técnico.

15 de março de 2013. — O Vogal do Conselho Diretivo, Dr. Ponciano 
Manuel Castanheira de Oliveira.

206840948 

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

Aviso (extrato) n.º 4289/2013
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 
sequência de procedimento concursal aberto pelo aviso publicado 
no Diário da República, 2.ª série, n.º 16545/2010, de 19 de agosto 
de 2010, foi celebrado contrato de trabalho em funções públicas por 
tempo indeterminado, com efeitos a partir de 01 de junho de 2012, 
com a trabalhadora Sandra Cristina da Fonseca Loureiro, para o pre-
enchimento de um posto de trabalho da carreira/categoria de técnico 
superior, do mapa de pessoal da Administração Regional de Saúde 
de Lisboa e Vale do Tejo, I. P./ACES 7 Amadora, ficando a auferir a 
remuneração correspondente à 2.ª posição remuneratória, nível 15 
da tabela única remuneratória da carreira de Técnico Superior, no 
valor de 1.201,48 €.

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: Dr.ª Maria Alexandra Aleixo Pereira Amaral, técnica 
superior de saúde do ACES 7 Amadora.

Vogais efetivos: Rafic Ali Nordin, assistente graduado de clínica geral, 
do ACES 7/Amadora, e Maria Helena Cargaleiro Delgado Figueiredo 
Lopes, diretora executiva do ACES 7/Amadora.

Vogais suplentes: Dr.ª Ana Rita Semedo Correia, técnica superior de 
saúde do ACES 7 Amadora, e Maria Isabel Fernandes Simões, enfermeira-
-chefe do ACES 7/Amadora.

 Aviso (extrato) n.º 4290/2013
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 se-
quência de procedimento concursal aberto pelo aviso n.º 10926/2011, 
publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 95/2011, de 17 de 
maio, com declaração de retificação n.º 897/2011, publicada no Diá-
rio da República, 2.ª série, n.º 100/2011, de 24 de maio, foi celebrado 
contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado, 
com efeitos a partir de 17 de setembro de 2012, com o trabalhador 
Ana Paula de Melo Morgado Vitorino, para o preenchimento de um 
posto de trabalho da categoria de enfermeiro, da carreira especial 
de enfermagem, do mapa de pessoal da Administração Regional 
de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo, I. P./ACES Grande Lisboa X 
Cacém -Queluz, com a remuneração base de € 1.386,92 que se situa 
entre a 1.ª e 2.ª posições remuneratórias intercalares da respetiva 
categoria, nos termos do artigo 15.º do Decreto -Lei n.º 248/2009, de 
22 de setembro, no Decreto -Lei n.º 122/2010, de 11 de novembro e 
no respetivo anexo.

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: Cristina Maria da Costa André Correia, Enfermeira Chefe 
do ACES X Cacém -Queluz

1.º Vogal efetivo, Teresa Maria Pires de Matos Coito, Enfermeira 
Chefe do ACE X Cacém -Queluz, que substituirá o presidente nas suas 
faltas ou impedimentos,

2.º Vogal efetivo: Maria da Conceição da Silva Agostinho Nota, En-
fermeira do ACES X Cacém -Queluz

O período experimental inicia -se com a celebração do contrato e 
tem a duração de 90 dias, correspondente à duração determinada pelo 
disposto no n.º 1, do artigo 19.º, do Decreto -Lei n.º 248/2009, de 22 
de setembro.

4 de março de 2013. — O Vogal do Conselho Diretivo da ARSLVT, I. P., 
Dr. Pedro Emanuel Ventura Alexandre.

206832491 

 Aviso (extrato) n.º 4291/2013
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 151, de 05 de agosto de 2010, foi celebrado 
contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado, com 
efeitos a partir de 26 de fevereiro de 2013, com a trabalhadora Sandra 
Cristina Curto Secretario, para exercício de funções correspondentes 
à categoria/carreira de Técnico Superior, área de Serviço Social, do 
mapa de pessoal da Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale 
do Tejo, I. P./ ACES Lisboa Norte, ficando a auferir a remuneração 
correspondente à 2.ª posição remuneratória, nível 15 da tabela única 
remuneratória da carreira de Técnico Superior, com vencimento base 
no valor de 1.201,48€.

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: Ana Margarida Vaz Pires Lima Gonçalves, técnica superior 
de Serviço Social;

Vogais efetivos: Lucília Maria Cordeiro Martinho, Presidente do 
Conselho Clínico, que substituirá o presidente nas suas faltas ou impe-
dimentos, e Maria João da Silva Várzea de Barros, técnica superior de 
Saúde e Coordenadora da URAP;

O período experimental inicia -se com a celebração do referido contrato 
e tem a duração de 180 dias, correspondente à duração determinada pelo 
disposto na alínea c) do n.º 1 do artigo 76.ª da Lei n.º 59/2008, de 11 de 
setembro, conjugado com o n.º 2 da cláusula 6.ª do acordo coletivo 
de trabalho n.º 1/2009, de 28 de setembro, e regulamento de extensão 
n.º 1 -A/2010, de 2 de março.

23 de fevereiro de 2013. — O Vogal do Conselho Diretivo da Admi-
nistração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo, I. P., Dr. Pedro 
Emanuel Ventura Alexandre.

206841766 

Dr. Pedro Miguel Henriques Mendonça — Aprovado
Dr. Pedro Miguel Pires de Almeida Pinho Gil — Aprovado

12 de março de 2013. — A Coordenadora da Unidade de Apoio à 
Gestão, Celeste Terêncio Silva.

206840291 




