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trabalho em funções públicas por tempo indeterminado com Cláudia 
Raquel Tavares Conde, para o exercício de funções na carreira/categoria 
de técnico superior, continuando a auferir 1716,40 € de remuneração 
base (entre a 4.ª e a 5.ª posição remuneratória; entre o 23 e o 27 nível 
remuneratório), com efeitos a 1 de julho de 2013.

12 de julho de 2013. — A Subdiretora -Geral, Julieta Nunes.
207224522 

 Despacho n.º 11660/2013
No uso da competência que me é conferida pela conjugação do dis-

posto no n.º 1 e 2 do artigo 35.º do Código do Procedimento Adminis-
trativo e do artigo 7.º do Decreto -Lei n.º 215/2012, de 28 de setembro, 
delego na Chefe de Divisão de Património, licenciada Maria Luísa de 
Sousa Pereira Marques Anastácio, as seguintes competências:

1 — No âmbito da gestão dos bens patrimoniais e de aprovisiona-
mento público:

a) Aprovar a escolha prévia do tipo de procedimento, nos termos do 
artigo 36.º do Código dos Contratos Públicos, aprovado pelo Decreto -Lei 
n.º 18/2008, de 29 de janeiro, até ao limite de 25.000 euros;

b) Autorizar despesas com a locação e aquisição de bens e serviços, 
incluindo adiantamentos e despesas provenientes de alterações, varian-
tes, revisões de preços e contratos adicionais, nos termos da lei e até ao 
limite de 25.000 euros;

c) Aprovar as minutas dos contratos até ao montante das despesas 
referidas nas alíneas anteriores e outorgar os respetivos contratos;

d) Autorizar o abate dos bens ao inventário respetivo, nos termos do 
Decreto -Lei n.º 307/94, de 21 de dezembro;

e) Assinar as requisições de bens e serviços, quando previamente 
autorizadas;

f) Assinar as requisições de transporte relativas a deslocações pre-
viamente autorizadas.

2 — Superintender a atividade das Secções de Aquisições de Bens 
e Serviços e de Economato e Inventário, na dependência da Divisão 
de Património.

3 — O presente despacho produz efeitos a 1 de outubro de 2012, 
ficando por este meio ratificados, em conformidade com o disposto 
no n.º 3 do artigo 137.º do Código do Procedimento Administra-
tivo, todos os atos praticados no âmbito das competências agora 
delegadas.

22 de julho de 2013. — O Diretor -Geral, Rui Sá Gomes.
207222538 

 Despacho (extrato) n.º 11661/2013
Por despacho do subdiretor geral de Reinserção e Serviços Prisionais, 

de 6 de agosto de 2013, proferido no âmbito da substituição legal do 
Diretor -Geral de Reinserção e Serviços Prisionais, torna -se público que, 
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 do 
RCTFP, aprovado pela Lei n.º 59/2008, de 11 de setembro, o traba-
lhador José Joaquim Pinto Pedreira concluiu, com sucesso, o período 
experimental na carreira/categoria de técnico superior, com a avaliação 
final de 17 valores, na sequência da celebração com esta Direção -Geral 
do contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado, 
com efeitos a 7 de maio de 2013.

30 de agosto de 2013. — A Subdiretora -Geral, Julieta Nunes.
207223412 

 Polícia Judiciária

Aviso n.º 11191/2013
Para cumprimento do disposto na alínea d) do n.º 1 do artigo 37.º da 

Lei n.º 12 -A/2008, de 27 de fevereiro, faz -se pública a lista nominativa 
dos trabalhadores do mapa de pessoal da Polícia Judiciária que cessaram 
funções por motivo de aposentação, no período compreendido entre 1 
e 31 de agosto de 2013:

Fernando Dantas Mendes, Coordenador de Investigação Criminal, 
Escalão 5, em 01 -08 -2013;

Afonso Manuel Pinto Oliveira, Coordenador de Investigação Criminal, 
Escalão 3, em 01 -08 -2013;

(Não estão sujeitos a fiscalização prévia do Tribunal de Contas).
2 de setembro de 2013. — Pela Diretora da Unidade, João Prata 

Augusto.
207225965 

 MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E DO MAR

Gabinete do Secretário de Estado do Mar

Despacho n.º 11662/2013
1 — Ao abrigo do disposto no n.º 2 do artigo 3.º, nos n.os 1, 2 e 3 do 

artigo 11.º e no artigo 12.º do Decreto -Lei n.º 11/2012, de 20 de janeiro, 
designo, para exercer as funções de motorista no meu gabinete, José 
Alfredo Paulino Mendonça, assistente operacional da Secretaria -Geral 
do Ministério da Agricultura, do Mar, do Ambiente e do Ordenamento 
do Território, com efeitos a partir de 26 de julho de 2013.

2 — Os encargos com a remuneração do designado são assegurados 
pelo serviço de origem e pelo orçamento do meu gabinete, nos termos 
do n.º 14 do artigo 13.º do referido decreto -lei.

3 — Para efeitos do disposto no artigo 12.º do mesmo decreto -lei, 
a nota curricular do designado é publicada em anexo ao presente des-
pacho.

4 — Publique -se no Diário da República e promova -se a respetiva 
publicitação na página eletrónica do Governo.

22 de agosto de 2013. — O Secretário de Estado do Mar, Manuel 
Pinto de Abreu.

Nota curricular
José Alfredo Paulino Mendonça, nasceu em a 22 de junho de 1956. 

Possui o Ensino Secundário e diversa formação profissional na área 
que desempenha. Sócio Gerente na firma de mobiliária Feusial, L.da, 
1976 -1979; Motorista na Auto -Sueco, L.da — Agente Volvo em Portugal 
1980 a 1996; Ingressou em 1996 na administração local como Condutor 
de máquinas pesadas e veículos especiais na Câmara Municipal de Lis-
boa tendo transitado através de concurso para a administração pública 
em 2000 como motorista de ligeiros, prestando serviço em diversos 
Gabinetes de Membros do Governo (2000 a 2011).

Desde junho de 2011 está ao serviço como motorista do Gabinete do 
Secretário de Estado do Mar.

207221996 

 MINISTÉRIO DA SAÚDE

Administração Central do Sistema de Saúde, I. P.

Declaração de retificação n.º 971/2013
Faz -se público que, em cumprimento do disposto no n.º 17 do Re-

gulamento dos Concursos de Habilitação ao Grau de Consultor e de 
Provimento nas Categorias de Assistente e Chefe de Serviço da Carreira 
Médica de Clínica Geral, aprovado pela Portaria n.º 47/98, de 30 de 
janeiro, em conjugação com a alínea b) do artigo 14.º do Decreto -Lei 
n.º 35/2012, de 15 de fevereiro, foi autorizada, a 9 de julho de 2013, 
pelo membro do conselho diretivo da Administração Central do Sistema 
de Saúde, I. P., com competência própria, a retificação do aviso de 
nomeação dos júris de candidatos da carreira médica de clínica geral, 
do concurso de habilitação ao grau de consultor da carreira médica de 
clínica geral, conforme disposto no Aviso n.º 8531 -A/2013 no Diário 
da República, 2.ª série, n.º 127, de 4 de julho de 2013, passando a sua 
constituição a ser a abaixo indicada:

Júri n.º 6 (ARS Norte e Centro)
Onde se lê «Dra. Célia Maria Silva Saraiva Ferreira da Silva» deve 

ler -se «Dr.ª Clélia Maria Silva Saraiva Ferreira da Silva».
26 de agosto de 2013. — A Coordenadora da Unidade de Apoio à 

Gestão, Celeste Terêncio Silva.
207219866 

 Administração Regional de Saúde do Norte, I. P.

Aviso n.º 11192/2013
A Instrutora do Processo Disciplinar n.º 4/ARSN/12, Dalila Pires de 

Carvalho, informa que, nos termos do disposto no n.º 2 do artigo 49.º do 
Estatuto Disciplinar dos Trabalhadores Que Exercem Funções Públicas, 
aprovado pela Lei n.º 58/2008, de 9 de setembro, não tendo sido possível 
efetuar a notificação pessoal à arguida e tendo -se frustrado a notificação 
por carta registada, com aviso de receção, fica por este meio notificada 
Cláudia Sofia César Augusto Lemos, assistente operacional no Agru-




