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 Despacho n.º 6566/2013
Considerando que o licenciado Paulo José Rainha Mateus exerceu fun-

ções dirigentes, de forma ininterrupta desde 1.04.2006 a 01.07.2012.
Considerando que o trabalhador tem direito à promoção à categoria de 

assessor, com efeitos a 01.04.2007 e decorrente desta promoção, à revi-
são, nos termos do disposto no n.º 3 do artigo 29.º da Lei n.º 64 -A/2008, 
com efeitos a 01.01.2009, do reposicionamento remuneratório operado, 
naquela data, ao abrigo dos artigos 104.º e 109.º da LVCR.

Considerando que o trabalhador tem direito à alteração, em 01.04.2010, 
para a posição remuneratória seguinte à alcançada através da revisão do 
reposicionamento remuneratório por aplicação do disposto nos n.os 1 e 3 
do artigo 29.º da Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro, na redação dada pela 
Lei n.º 64 -A/2008, conjugados com o disposto no n.º 4 do artigo 29.º 
deste último diploma.

Considerando que as alterações em causa são atualmente possíveis pelo 
facto de que deveriam ter ocorrido em data anterior à proibição das valo-
rizações remuneratórias, imposta pelo artigo 24.º da Lei n.º 55 -A/2010 
(OE 2011), bem como anterior à proibição da contagem do tempo de 
serviço para efeitos de alteração de posição remuneratória, prevista para 
os anos de 2011 e 2012 (cf. n.º 9 do artigo 24.º da Lei n.º 53 -A/2010, e 
n.º 5 do artigo 20.º da Lei n.º 64 -B/2011, de 30 de dezembro).

Assim:
Determino a alteração do posicionamento remuneratório do referido 

trabalhador para a posição remuneratória entre a 7.ª e a 8.ª e o nível 
remuneratório entre o 35 e o 39, com efeitos a 1 de julho de 2012.

(Isento de fiscalização prévia do Tribunal de Contas)
03/01/2013. — O Vogal do Conselho Diretivo, João Rosa.

206961046 

 Instituto Português do Mar e da Atmosfera, I. P.

Despacho (extrato) n.º 6567/2013
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 publicado no Diário da 
República, 2.ª série n.º 72 de 14 de abril de 2009, foi celebrado con-
trato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado, com 
efeitos a partir de 18 de abril de 2013, com a trabalhadora Sandra Maria 
Ladeira Correia, do mapa de pessoal do Instituto Português do Mar e 
da Atmosfera, I. P., ficando posicionada na 2.ª posição remuneratória 
da carreira técnica superior, no nível 15 da tabela única remuneratória 
da carreira de Técnico Superior, com a remuneração correspondente a 
€ 1201,48 (mil duzentos e um euros e quarenta e oito cêntimos).

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 da RCTFP, o júri para o período experimental terá a 
seguinte composição:

Presidente: António Pedro Viterbo de Sousa Azevedo, Diretor de 
Serviço da carreira de Técnico Superior.

Vogais efetivos: Nuno Miguel Marta de Araújo Moreira, Chefe de 
Divisão da carreira de Técnico Superior e Ilda Maria Sanfins Domingos 
Novo Villa Simões, da carreira Técnica Superior.

O período experimental inicia -se com a celebração do contrato e 
tem a duração de 180 dias, correspondente à duração determinada pelo 
disposto na alínea b) do n.º 1 do artigo 76.º 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.

18 de abril de 2013. — O Presidente do Conselho Diretivo, Jorge 
Miguel Alberto de Miranda.

206962034 

 Despacho (extrato) n.º 6568/2013
Por meu despacho de 2 de maio de 2013 foi autorizada a prorroga-

ção da licença sem vencimento, ao abrigo do artigo 234.º n.º 1 da Lei 
n.º 12 -A/2008, de 27 de fevereiro, de Ana Sofia Nunes do Nascimento, 
técnica superior do mapa de pessoal do Instituto Português do Mar e da 
Atmosfera, I. P., com efeitos a 27 de julho de 2013.

2 de maio de 2013. — O Presidente do Conselho Diretivo, Jorge 
Miguel Alberto de Miranda.

206962123 

 Despacho (extrato) n.º 6569/2013
Por meu despacho de 2 de maio de 2013 foi autorizada a prorroga-

ção da licença sem vencimento, ao abrigo do artigo 234.º n.º 1 da Lei 

n.º 12 -A/2008, de 27 de fevereiro, de Ana Isabel Praxedes de Jesus 
Ferreira, técnica superior do mapa de pessoal do Instituto Português do 
Mar e da Atmosfera, I. P., com efeitos a 5 de julho de 2013.

2 de maio de 2013. — O Presidente do Conselho Diretivo, Jorge 
Miguel Alberto de Miranda.

206962091 

 MINISTÉRIO DA SAÚDE

Gabinete do Ministro

Despacho n.º 6570/2013
1. Nos termos e ao abrigo do disposto na alínea a) do n.º 1 e nos 

n.ºs 4 e 5 do artigo 18.º dos Estatutos constantes do anexo II do De-
creto-Lei n.º 233/2005, de 29 de dezembro, alterado e republicado pelo 
Decreto-Lei n.º 244/2012, de 9 de novembro, aplicável por força dos 
n.ºs 3 do artigo 1.º e 1 do artigo 5.º, ambos do Decreto-Lei n.º 30/2011, 
de 2 de março, nomeio, presidente do conselho consultivo do Centro 
Hospitalar do Baixo Vouga, E.P.E., o Prof. Doutor António do Pranto 
Nogueira Leite. 

2. O presente despacho produz efeitos a partir da data da sua publicação. 
9 de maio de 2013. — O Ministro da Saúde, Paulo José de Ribeiro 

Moita de Macedo.
206959354 

 Administração Regional de Saúde do Norte, I. P.

Despacho n.º 6571/2013
No uso da faculdade conferida pelo n.º 4 do artigo 5.º do Decreto -Lei 

n.º 22/2012, de 30 de janeiro de 2012, e em conformidade com o disposto 
nos artigos 35.º, 36.º e 37.º do Código do Procedimento Administrativo, o 
Presidente do Conselho Diretivo da Administração Regional de Saúde do 
Norte, I. P., delega nos diretores executivos dos agrupamentos de centros 
de saúde (ACES) integrados na Administração Regional de Saúde do 
Norte, I. P., criados pela Portaria n.º 273/2009, de 18 de março, e pela 
Portaria n.º 310/2012, de 10 de outubro, a competência para a prática dos 
atos que se seguem, os quais devem ser prosseguidos de acordo com as 
orientações constantes dos Regulamentos em vigor na ARSN, IP:

1 — Homologar as avaliações de Desempenho Adequado, no âmbito 
da Lei n.º 66 -B/2007, de 28 de dezembro;

2 — Remeter à Comissão Paritária da Secção Autónoma do respetivo 
ACES os pedidos de intervenção, solicitados ao abrigo do artigo 70.º 
da Lei n.º 66 -B/2007, de 28 de dezembro.

O presente despacho produz efeitos à data do início da produção de 
efeitos de cada um dos Despachos que designou cada um dos atuais 
Diretores Executivos.

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

206963566 

 Despacho n.º 6572/2013
Por despacho de 16 de abril 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 Cidalisa Maria 
Costa Ferreira, concluiu com sucesso o período experimental, com a 
avaliação final de 15,00 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.

10/05/2013. — O Vogal do Conselho Diretivo, Dr. Ponciano Manuel 
Castanheira de Oliveira.

206963858 

 Despacho n.º 6573/2013
Por despacho de 16 de abril de 2013 do Presidente do Conselho Di-

retivo 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 feve-
reiro, 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 Rosa Maria Ribeiro Carvalho 
Lopes Peixoto, concluiu com sucesso o período experimental, com a 




