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Autorizar a inscrição e participação dos trabalhadores em funções 
públicas em estágios, congressos, reuniões, seminários, colóquios, cur-
sos de formação ou outras iniciativas semelhantes que ocorram fora 
do território nacional, incluindo os destinados a assegurar a presença 
portuguesa em quaisquer reuniões ou instâncias de âmbito comunitário, 
do Conselho da Europa e da Organização Mundial da Saúde, nos termos 
da legislação aplicável e com observância do disposto no Despacho 
n.º 867/2002 (2.ª série) publicado no Diário da República, 2.ª série, 
n.º 11, de 14 de janeiro de 2002.

2 — Delegar no seu presidente, vice -presidente e em cada um dos seus 
membros, os poderes necessários para a prática dos atos seguintes:

Autorizar a inscrição e participação dos trabalhadores com relação 
jurídica de emprego público, em regime de comissão gratuita de serviço, 
em cursos, semanários, encontros, jornadas ou outras ações de formação 
de idêntica natureza, realizadas no País ou no estrangeiro, nos termos 
da legislação aplicável e com observância do disposto no Despacho 
n.º 867/2002 (2.ª série).

A presente deliberação produz efeitos a 1 de fevereiro de 2012, ficando 
por este meio ratificados todos os atos que no âmbito destas competências 
tenham sido praticados pelos dirigentes.

25 de setembro de 2013. — O Vogal do Conselho Diretivo, Ponciano 
Manuel Castanheira de Oliveira.

207313566 

 Deliberação n.º 1886/2013
Por deliberação de 9 de setembro de 2013, e no uso da faculdade con-

ferida pela alínea t) do n.º 1 do artigo 20.º do Decreto -Lei n.º 28/2008, 
de 22 de fevereiro, e em conformidade com o disposto nos artigos 35.º, 
36.º e 37.º do Código do Procedimento Administrativo, o Conselho 
Diretivo da Administração Regional de Saúde do Norte, I. P. decidiu 
alterar doravante as competências que delegara nos diretores executivos 
dos agrupamentos de centros de saúde (ACES) integrados neste Instituto, 
criados pela Portaria n.º 273/2009, passando o ponto 2. da deliberação 
n.º 1142/2013, publicada no Diário da República, 2.º série, n.º 98, de 
22 de maio a ter a seguinte redação:

“2 — No domínio da gestão financeira e patrimonial do respetivo 
ACES, e garantindo o cumprimento dos respetivos requisitos legais 
e financeiros:

2.1 — Autorizar a realização de despesas, em conformidade com 
o previsto nos artigos 16.º a 21.º e 22.º do Decreto  -Lei n.º 197/99, 
de 8 de julho, inerentes à gestão das Unidades de Saúde do ACES, 
para realização de obras públicas e aquisições de bens e serviços, nos 
termos da legislação em vigor, e conforme estipulado e delimitado 
pelo Regulamento de Fundo de Maneio;

2.2 — Tomar as decisões de contratar e de escolha do procedi-
mento em relação às aquisições e empreitadas referidas no número 
anterior, nos termos do Código dos Contratos Públicos, praticando 
os atos subsequentes;

2.3 — Aprovar o Regulamento de Fundo de Maneio das Unidades 
do ACES e autorizar a constituição destes, até ao limite de €250 e 
garantir que o Fundo Fixo de Caixa não excede €500;

2.4 — Acompanhar a execução de todos os contratos de forneci-
mento de água, eletricidade, comunicações, climatização, elevadores 
e outros que se verifiquem necessários ao bom funcionamento das 
unidades de saúde do ACES;

2.5 — Autorizar a aquisição de fardamento, resguardos e calçado, 
findos os períodos legais de duração;

2.6 — Assegurar as condições necessárias ao exercício do controlo 
financeiro e orçamental, entre outros, interno e externo, pelas entidades 
legalmente competentes;

2.7 — Praticar todos os atos subsequentes às autorizações de des-
pesa, e movimentar as contas bancárias, quer a débito, quer a cré-
dito, incluindo assinatura de cheques, com obrigatoriedade de duas 
assinaturas, bem como outras ordens de pagamento e transferências 
necessárias à execução das decisões proferidas nos processos elen-
cados no Regulamento do Fundo de Maneio;

2.8 — Autorizar a atualização de contratos de seguros e de arren-
damento sempre que resulte de imposição legal;

2.9 — Autorizar a alienação de bens móveis e o abate dos mesmos 
nos termos do Decreto  -Lei n.º 307/94, de 21 de dezembro, com 
parecer prévio da Unidade de Aprovisionamento;

2.10 — Autorizar deslocações em serviço em território nacional 
nos termos da lei, qualquer que seja o meio de transporte, bem como 
o processamento dos correspondentes abonos ou despesas com a 
aquisição de bilhetes ou títulos de transporte e de ajudas de custos, 
antecipadas ou não;

2.11 — Autorizar a utilização de veículo próprio em serviço ofi-
cial, nos termos conjugados dos artigos 20.º e 23.º do Decreto  -Lei 
n.º 106/98, de 24 de abril, desde que devidamente fundamentada;

2.12 — Autorizar as despesas resultantes de indemnizações a tercei-
ros, precedido de parecer prévio do Gabinete Jurídico e do Cidadão, 
e da recuperação de bens afetos ao serviço danificados por acidentes 
com intervenção de terceiros até ao limite de € 20000;

2.13 — Autorizar a reposição em prestações prevista no artigo 38.º 
do Decreto  -Lei n.º 155/92, de 28 de julho;

2.14 — Autorizar o pagamento do subsídio de lavagem de via-
turas;

2.15 — Autorizar reembolsos a utentes e comparticipações adve-
nientes de despachos ministeriais.”

Esta deliberação produz efeitos a partir da data da sua publicação no 
Diário da República.

1 de outubro de 2013. — O Vogal do Conselho Diretivo, Ponciano 
Manuel Castanheira de Oliveira.

207313663 

 Deliberação n.º 1887/2013
Por deliberação de 30 de setembro de 2013, do Conselho Diretivo 

da Administração Regional de Saúde do Norte, I. P., foi autorizada 
a passagem à situação de licença sem vencimento pelo período de 
11 meses, ao abrigo do n.º 1 do artigo 234.º, do regime do contrato em 
funções públicas, aprovado pela Lei n.º 59/2008, de 11 de setembro, à 
técnica superior Marta Luísa Santos Mendes, em exercício de funções 
no Agrupamento de Centros de Saúde de Tâmega III — Vale do Sousa 
Norte, com efeitos a 1 de outubro de 2013.

07 -10 -2013. — O Vogal do Conselho Diretivo, Ponciano Manuel 
Castanheira de Oliveira.

207314221 

 Despacho n.º 13462/2013
Por despacho de 10 de setembro 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 Clara Can-
gueiro Ferreira, 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.

16/09/2013. — O Vogal do Conselho Diretivo, Dr. Ponciano Manuel 
Castanheira de Oliveira.

207313703 

 Despacho n.º 13463/2013
Por despacho de 10 de setembro de 2013 do Presidente do Conse-

lho 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 Isabel 
Baptista Marques, concluiu com sucesso o período experimental, com a 
avaliação final de 14,00 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.

16/09/2013. — O Vogal do Conselho Diretivo, Dr. Ponciano Manuel 
Castanheira de Oliveira.

207314473 

 Despacho (extrato) n.º 13464/2013
Por despacho de 10 de setembro 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 Teresa Lassalete 
Belo Ribeiro, concluiu com sucesso o período experimental, com a 
avaliação final de 12,00 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.

16 de setembro de 2013. — O Vogal do Conselho Diretivo, Dr. Pon-
ciano Manuel Castanheira de Oliveira.

207314587 

 Despacho n.º 13465/2013
Por despacho de 10 de setembro 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 feve-
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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 Ana Maria Alves Gomes Moreira, 
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.

16 de setembro de 2013. — O Vogal do Conselho Diretivo, Dr. Pon-
ciano Manuel Castanheira de Oliveira.

207314602 

 Despacho n.º 13466/2013
Por despacho de 10 de setembro 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 Paula Maria Rodrigues Pereira, concluiu 
com sucesso o período experimental, com a avaliação final de 13,00 
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.

16 de setembro de 2013. — O Vogal do Conselho Diretivo, Dr. Pon-
ciano Manuel Castanheira de Oliveira.

207314562 

 Administração Regional de Saúde do Centro, I. P.

Aviso n.º 12893/2013
Por deliberação do Conselho Diretivo da ARSC, I. P., de 23 de julho 

de 2013, e nos termos do disposto no artigo 37.º, n.º 1, alínea b), da Lei 
n.º 12 -A/2008, de 27 de fevereiro, torna -se público que, na sequência 
do procedimento concursal comum, aberto por aviso n.º 17452/2010, 
publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 172, de 3 de setembro, 
para constituição de relação jurídica de emprego público por tempo 
indeterminado para preenchimento de onze postos de trabalho na carreira/
categoria de enfermeiro, foi autorizada a contratação de Inês Gomes Brás 
Branco, tendo -se celebrado contrato de trabalho em funções públicas 
por tempo indeterminado, na carreira e categoria de enfermeiro, com a 
remuneração correspondente à 1.ª/11 posição remuneratória da categoria 
de enfermeiro e ao nível 15 da tabela remuneratória única, com efeitos 
a 30 de agosto de 2013, do mapa de pessoal da ARSC, I. P./ACES 
Cova da Beira.

7 de outubro de 2013. — O Presidente do Conselho Diretivo da 
ARSC, I. P., José Manuel Azenha Tereso.

207312918 

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

Deliberação (extrato) n.º 1888/2013
Por deliberação do Conselho Diretivo da Administração Regional de 

Saúde de Lisboa e Vale do Tejo, I. P., de 28/06/2013:
Sílvia Maria Castro Béjar e Ana Paula Maia Miranda Caracol Gar-

cez, a exercerem funções no ACES Lisboa Norte, cessam o regime de 
horário acrescido, de acordo com o n.º 5 do artigo 55.º, do Decreto -Lei 
n.º 437/91 de 8 de novembro, com efeitos a 1/09/2013.

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

207311208 

 Administração Regional de Saúde do Alentejo, I. P.

Declaração de retificação n.º 1119/2013
Através do aviso n.º 10893/2013, publicado no Diário da República, 

2.ª série, n.º 169, de 3 de setembro de 2013, foi aberto procedimento 
simplificado conducente ao recrutamento de pessoal médico para a 
categoria de assistente, da carreira especial médica, da área hospitalar 
de anestesiologia.

Por ter sido publicada com inexatidão no n.º 11 a composição e 
identificação do júri, retifica -se que onde se lê «1.º vogal suplente: 
Paula Cristina Carvalho Alves da Silva, Assistente de Anestesio-
logia, da ULSLA» deve ler -se «1.º vogal suplente: Paula Cristina 
Carvalho Alves da Silva, assistente graduada de anestesiologia, da 
ULSLA».

2 de outubro de 2013. — A Vogal do Conselho Diretivo, Paula Ale-
xandra Ângelo Ribeiro Marques.

207312326 

 Centro de Medicina de Reabilitação 
da Região Centro — Rovisco Pais

Deliberação (extrato) n.º 1889/2013

Autorizada a acumulação com funções privadas 
a Dr.ª Maria Inês Simões Campos

Por deliberação do Conselho de Administração de 14 de agosto de 
2013:

Maria Inês Simões Campos, médica, em regime de contrato 
de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado, do 
mapa de pessoal do Centro de Medicina de Reabilitação da Re-
gião Centro — Rovisco Pais — Autorizado o regime de acu-
mulação com funções privadas, no cargo de médica, na Clínica 
de Medicina e de Reabilitação — Cepromel, Clínica Dr. Sem-
blano e Clínica Polipom, nos termos dos artigos 28.º e 29.º da 
Lei n.º 12 -A/2008 de 27 de fevereiro, sem prejuízo do cumpri-
mento do horário semanal de 40 horas, que lhe for definido.

9 de outubro de 2013. — O Presidente do Conselho de Administração, 
Dr. Luís Joaquim Lopes André Rodrigues.

207311046 

 MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CIÊNCIA

Direção-Geral da Administração Escolar

Despacho n.º 13467/2013
Em cumprimento do disposto no n.º 3 do artigo 14.º do Decreto -Lei 

n.º 287/88, de 19 de agosto, com a redação dada pelo Decreto -Lei 
n.º 345/89, de 11 de outubro, e pelo Decreto -Lei n.º 127/2000, de 6 
de julho, publica -se a classificação profissional atribuída, por meu 
despacho de hoje, no uso das competências próprias previstas na-
queles diplomas, ao professor do ensino público a seguir indicado, 
que concluiu com aproveitamento, no ano letivo de 2012 -2013, o 
Curso de Habilitação Pedagógica Complementar, tendo ficado dis-
pensado do 2.º ano, ao abrigo do n.º 1 do artigo 43.º do Decreto -Lei 
n.º 287/88.

A classificação profissional produz efeitos a partir de 1 de setembro 
de 2013. 

Nome Grupo de recrutamento
Classificação
profissional

(valores)
Instituição de ensino superior

Paulo Marques Aparício. . . . . . . . . . . . . 290 — Educação Moral e Religiosa 
Católica.

15,5 Faculdade de Teologia da Universidade Católica 
Portuguesa.

 3 de outubro de 2013. — O Diretor -Geral da Administração Escolar, Mário Agostinho Alves Pereira.
207309087 




