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4.3 — Outorgar acordos ocupacionais previamente autorizados pelo 
Conselho Diretivo;

4.4 — Autorizar a condução de viaturas oficiais aos trabalhadores, 
sendo esta autorização conferida caso a caso mediante adequada funda-
mentação, nos termos previstos nos n.os 1 e 2 do Decreto -Lei n.º 490/99, 
de 17 de novembro, e de acordo com as regras definidas no Regulamento 
Interno de Uso de Veículos, devidamente aprovado pelo Conselho Di-
retivo desta ARS, em 20 de maio de 2012;

4.5 — Emitir os termos de responsabilidade e autorizar o seu paga-
mento, nos termos do 3.1 da presente deliberação.

A presente deliberação entra em vigor e produz efeitos a 1 de janeiro 
de 2013.

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

206913175 

 Despacho n.º 5732/2013
Nos termos do disposto no artigo 35.º do Código do Procedimento Ad-

ministrativo, aprovado pelo Decreto -Lei n.º 442/91, de 15 de novembro, 
alterado pelo Decreto -Lei n.º 6/96, de 31 de janeiro, e no uso das com-
petências conferidas pelo n.º 3 do artigo 9.º do Decreto -Lei n.º 82/2009, 
de 2 de abril, por despacho de 14 de março de 2013 do Delegado de 
Saúde do Agrupamento de Centros de Saúde do Grande Porto I — Santo 
Tirso/Trofa, Dr. Luciano Manuel Maia dos Santos, foi delegada na 
médica da Carreira Médica de Saúde Pública, Dr.ª Carolina Maria Reis 
Teixeira, a exercer funções neste Agrupamento de Centros de Saúde, a 
competência para a prática dos atos médicos necessários à avaliação das 
incapacidades da pessoa com deficiência em Junta Médica.

O presente despacho produz efeitos a partir de 11 de março de 2013.
8 de abril de 2013. — O Vogal do Conselho Diretivo, Ponciano Ma-

nuel Castanheira de Oliveira.
206914033 

 Despacho n.º 5733/2013
Por despacho de 10 de janeiro de 2013 do Vice -Presidente do Conselho 

Diretivo da Administração Regional de Saúde do Norte, I. P., Dr. Rui 
Cernadas, no âmbito de competência subdelegada, foi autorizada a pror-
rogação de equiparação a bolseiro à técnica superior Andreia Alexandra 
Ferreira Toga Machado, a exercer funções no Departamento de Contra-
tualização da A.R.S. do Norte, I. P., para frequência do Curso Executive 
Master em Gestão de Unidades de Saúde, promovido pela Universidade 
Católica do Porto, no período de 2013 -01 -11 a 2013 -07 -12, na modalidade 
de ausência a tempo parcial, pelo limite máximo de 7 horas semanais.

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

206913272 

 Despacho n.º 5734/2013
Por despacho de 14 de fevereiro de 2013 do vogal do conselho diretivo 

da Administração Regional de Saúde do Norte, I. P., Dr. Ponciano Oli-
veira, no âmbito de competência subdelegada, foi autorizada a equipara-
ção a bolseiro à enfermeira Ana Maria Martins Morais, a exercer funções 
no Agrupamento de Centros de Saúde do Grande Porto VI — Porto 
Oriental, para frequência do curso de doutoramento em Enfermagem, 
promovido pela Universidade Católica do Porto, no período de 4 de 
janeiro a 20 de setembro de 2013, com a dispensa a tempo parcial do 
exercício de funções de:

4, 7, 17 e 18 de janeiro (quatro dias);
7, 8, 14 e 15 de fevereiro (quatro dias);
11, 14 e 15 de março (três dias);
15, 18 e 19 de abril (três dias);
3, 13, 16 e 17 de maio (quatro dias);
20 e 21 de junho (dois dias);
11, 12 e 22 de julho (três dias);
20 de setembro (um dia).
15 de abril de 2013. — O Vogal do Conselho Diretivo, Ponciano 

Manuel Castanheira de Oliveira.
206913094 

 Despacho n.º 5735/2013
Por despacho de 11 de janeiro de 2013 do vogal do conselho dire-

tivo da Administração Regional de Saúde do Norte, I. P., Dr. Ponciano 
Oliveira, no âmbito de competência subdelegada, foi autorizada a equi-
paração a bolseiro à enfermeira Elisabete Susana Lourenço da Silva, 
a exercer funções no Agrupamento de Centros de Saúde do Grande 

Porto III — Maia/Valongo, para frequência do mestrado em Saúde 
Materna e Obstétrica, promovido pela Escola Superior de Enfermagem 
do Porto, no período de 10 de dezembro de 2012 a 25 de julho de 2013, 
na modalidade de ausência a tempo parcial, pelo limite máximo de vinte 
e uma horas semanais.

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

206913215 

 Despacho n.º 5736/2013
Por despacho de 4 de janeiro de 2013 do Vogal do Conselho Diretivo 

da Administração Regional de Saúde do Norte, I. P., Dr. Ponciano Oli-
veira, no âmbito de competência subdelegada, foi autorizada a equipa-
ração a bolseiro à enfermeira graduada Ana Lúcia Martins Pires Ribeiro, 
a exercer funções no Agrupamento de Centros de Saúde do Grande 
Porto VIII — Espinho/Gaia, para a realização de estágio no âmbito do 
Curso de Pós -Licenciatura de especialização em Enfermagem de Saúde 
Comunitária, promovido pela Escola Superior de Enfermagem do Porto, 
no período de 2012 -10 -29 a 2013 -06 -19, na modalidade de ausência a 
tempo parcial, pelo limite máximo de 12 horas semanais.

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

206913248 

 Despacho n.º 5737/2013
Por despacho de 29 de outubro de 2012 do Vogal do Conselho Di-

retivo da Administração Regional de Saúde do Norte, I. P., Dr. Pon-
ciano Oliveira, no âmbito de competência subdelegada, foi autorizada 
a equiparação a bolseiro ao assistente técnico António Carlos Ferreira 
Teixeira, a exercer funções no Agrupamento de Centros de Saúde do 
Cávado III — Barcelos/Esposende, para a realização de estágio aca-
démico inserido no âmbito do mestrado em Psicologia Clínica e da 
Saúde, promovido pela Universidade Católica de Braga, no período de 
2012 -10 -09 a 2013 -06 -15, na modalidade de ausência a tempo parcial, 
pelo limite máximo de 7 horas semanais.

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

206913086 

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

Aviso (extrato) n.º 5728/2013
Por despacho do Vogal do Conselho Diretivo de 22/03/2012 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 Mónica Isabel 
Semedo Ferreira, concluiu com sucesso o período experimental, na 
sequência da celebração do contrato de trabalho em funções públicas por 
tempo indeterminado com a Administração Regional de Saúde de Lisboa 
e Vale do Tejo, I. P., para desempenho de funções na carreira/categoria 
de Técnico Superior de serviço social, no Agrupamento de Centros de 
Saúde da Grande Lisboa X -Cacém -Queluz, actual ACES Sintra sendo 
que o tempo de duração do período experimental é contado para efeitos 
da atual carreira e categoria.

28 de fevereiro de 2013. — O Vogal do Conselho Diretivo da ARS de 
Lisboa e Vale do Tejo, I. P., Dr. Pedro Emanuel Ventura Alexandre.

206915468 

 Aviso (extrato) n.º 5729/2013
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 por aviso n.º 8219/2011, publicado 
no Diário da República, 2.ª série, n.º 66, de 4 de abril de 2011, foi 
celebrado contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeter-
minado, com efeitos a partir de 1 de março de 2013, com a trabalhadora 
Maria Gabriela dos Santos Pinhão, para o preenchimento de um posto 
de trabalho da carreira/categoria de Assistente Técnico para o mapa de 
pessoal da Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo, 
I.P/ ACES de Lisboa Ocidental e Oeiras, ficando posicionada entre 
5.ª e 6.ª posição remuneratória, no nível entre 10 e 11 da tabela única 
remuneratória da carreira de Assistente Técnico, com a remuneração 
correspondente a 961,18€.




