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setembro, ao técnico superior, João José Vicente da Silva, pertencente 
ao mapa de pessoal deste Instituto, de 2012 -10 -22 até 2012 -12 -24.

18 de janeiro de 2013. — O Presidente do Conselho Diretivo, Vítor 
Reis.

207131559 

 Aviso (extrato) n.º 9663/2013
Ao abrigo da alínea d) do n.º 1 do artigo 37.º da Lei n.º 12 -A/2008, 

de 27 de fevereiro, torna -se público que os trabalhadores abaixo indica-
dos, em regime de contrato de trabalho em funções públicas por tempo 
indeterminado, cessaram funções, por motivo de aposentação/reforma:

Com efeitos a 2013 -02 -01:
José Agostinho de Paiva Gomes — técnico superior.

Com efeitos a 2013 -03 -01:

Elsa Leão Frias de Barros Camarinhas — técnico superior.

Com efeitos a 2013 -04 -01:
Luís Manuel Coelho Rodrigues — assistente técnico.

Com efeitos a 2013 -06 -01:
Maria Teresa Gonçalves Fernandes de Barros — técnico superior.
Margarida Fernanda Mendes Soares e Sousa — assistente opera-

cional.

Com efeitos a 2013 -07 -01:
Rogério de Oliveira Pampulha — técnico superior.
17 de julho de 2013. — A Coordenadora do Departamento de Recursos 

Humanos, em regime de substituição, Lourdes Castro.
207130879 

 MINISTÉRIO DA SAÚDE

Gabinete do Ministro

Despacho n.º 9901/2013
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 Decreto -Lei 
n.º 233/2005, de 29 de dezembro, alterado e republicado pelo Decreto-
-Lei n.º 244/2012, de 9 de novembro, nomeio presidente do conselho 
consultivo do Instituto Português de Oncologia de Lisboa Francisco 
Gentil, E.P.E., o Dr. Emílio Rui Vilar.

2. O presente despacho produz efeitos a partir da data da sua publi-
cação.

18 de julho de 2013. — O Ministro da Saúde, Paulo José de Ribeiro 
Moita de Macedo.

207136873 

 Administração Central do Sistema de Saúde, I. P.

Aviso n.º 9664/2013
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 
07 -06 -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:

Ginecologia/Obstetrícia — Júri n.º 5
(ARS Lisboa e Vale do Tejo)

Dr. Álvaro Eduardo Poças Cohen — Aprovado.
Dr.ª Ana Isabel Pereira Machado — Aprovada.
Dr.ª Ana Luísa Vaz Pinheiro de Almeida Paralta Ribeirinho — Apro-

vada.
Dr.ª Ana Paula Marques Maia Casqueiro — Aprovada.
Dr.ª Ana Teresa Ferreira Martins Pereira dos Penedos — Aprovada.

Dr.ª Cândida do Rosário de Fátima Wellington Marques — Não 
compareceu.

Dr.ª Carla Cristina Mendes Martins Ferreira Freire Leitão — Aprovada.
Dr. Carlos Manuel Alves Mendonça Veríssimo Batista — Aprovado.
Dr.ª Cristina Maria Fontes da Silva Leite Cerqueira — Aprovada.
Dr.ª Elsa Maria Jesus Ferreira Dias Villaverde Gonçalves — Aprovada.
Dr.ª Filomena Maria Pinheiro Nunes — Aprovada.
Dr. Henrique Manuel Alves Nabais — Aprovado.
14 de junho de 2013. — A Coordenadora da Unidade de Apoio à 

Gestão, Celeste Terêncio da Silva.
207129404 

 Aviso n.º 9665/2013
Faz -se público que, em cumprimento do disposto no n.º 30 do Re-

gulamento dos Concursos de Habilitação ao Grau de Consultor e de 
Provimento na Categoria de Chefe de Serviço da Carreira Médica Hos-
pitalar, aprovado pela Portaria n.º 177/97, de 11 de março foi, por deli-
beração do Conselho Diretivo da Administração Central do Sistema de 
Saúde, I. P., de 4 de julho 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:

Ginecologia/ Obstetrícia — Júri n.º 8 (ARS Alentejo, RA Açores e 
Madeira)

Dr. António da Rocha Oliveira — aprovado
Dr. José Domingos Pinheiro de Barros — aprovado
Dr. Manuel Pontes da Encarnação — aprovado
Dra. Maria de Fátima Olim Fernandes Dias — aprovado
Dra. Maria Luísa Fernandes Guerreiro — aprovado
Dr. Pedro Alexandre Manso Azevedo Cosme — aprovado
Dr. Policarpo Pina — aprovado

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 24 de junho de 2013, data da publicação da pri-
meira lista da presente área profissional, conforme o aviso n.º 8019/2013, 
2.ª série, n.º 119 de 24 de junho de 2013.

16 de julho de 2013. — A Coordenadora da Unidade de Apoio à 
Gestão, Celeste Terêncio da Silva.

207126723 

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

Deliberação (extrato) n.º 1509/2013
Nos termos dos n.os 1 e 2 do artigo 35.º e do artigo 36.º do Código do 

Procedimento Administrativo e no âmbito das competências referidas 
na alínea a) do n.º 2 do artigo 3.º e do n.º 4 do artigo 5.º do Decreto -Lei 
n.º 22/2012, de 30 de janeiro, alterado pelo Decreto -Lei n.º 211/2013, de 
27 de junho, bem como o uso das competências conferidas pelo n.º 3 do 
artigo 21.º da Lei n.º 3/2004, de 15 de fevereiro, alterada e republicada 
em anexo do Decreto -Lei n.º 105/2007, de 3 de abril, alterada pela Lei 
n.º 64 -A/2008, de 31 de dezembro e alterada pelo Decreto -Lei n.º 5/2012, 
de 17 de janeiro, pelo Decreto -Lei n.º 123/2012, de 20 de junho e pela Lei 
n.º 66 -B/2012, de 31 de dezembro, artigo 17.º do Decreto -Lei n.º 197/99, 
de 8 de junho, alínea f) do artigo 14.º do Decreto  -Lei n.º 18/2008, de 
29 de janeiro e artigos 109.º e 110.º do Código dos Contratos Públicos, o 
Conselho Diretivo da Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale 
do Tejo, I. P. (ARSLVT, I. P.) delibera proceder à distribuição das res-
ponsabilidades de coordenação genérica e de gestão do Departamento de 
Gestão e Administração Geral (DGAG) e da Unidade de Administração 
Geral (UAG) à Licenciada Célia Maria Ferreira Tavares Cravo, Vogal, e 
proceder à delegação das competências nos seguintes termos:

1 — De acordo com a área de gestão identificada, o Conselho Diretivo 
delibera delegar, em matéria de gestão de recursos humanos, os poderes 
necessários de direção, gestão e disciplina do pessoal, exercendo em 
relação aos trabalhadores e dirigentes intermédios as seguintes com-
petências:

1.1 — Assinar os termos de aceitação e conferir posse ao pessoal;
1.2 — Autorizar a atribuição de abonos e regalias a que o pessoal 

tenha direito nos termos da lei;
1.3 — Autorizar a inscrição e participação do pessoal em congressos, 

reuniões, seminários, colóquios, cursos de formação ou outras iniciativas 
semelhantes que decorram em território nacional quando importem 
custos para o serviço, bem como a inscrição e participação em estágios;




