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 Aviso n.º 5773/2014
Nos termos e para os efeitos 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 público que 
o Enfermeiro Ingo Butt, do mapa de pessoal da Administração Regio-
nal do Centro, I. P./ACES Baixo Vouga, denunciou o seu contrato de 
trabalho em funções públicas por tempo indeterminado, a partir de 30 
de abril de 2014.

21 de abril de 2014. — O Presidente do Conselho Diretivo, José 
Manuel Azenha Tereso.

207791572 

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

Aviso (extrato) n.º 5774/2014
Por despacho do Vogal do Conselho Diretivo de 29/01/2014 e nos ter-

mos do disposto no n.º 6 do artigo 12.º da Lei n.º 12 -A/2008, de 27 de fe-
vereiro, aplicável por remissão do n.º 2 do artigo 73.º da Lei n.º 59/2008, 
de 11 de setembro, e do artigo 19º, do Decreto -Lei n.º 248/2009, de 22 de 
setembro, torna -se público que Clotilde da Conceição Pires Bento, con-
cluiu 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./ACES Amadora, para a carreira especial de enfermagem, categoria 
de enfermeiro, sendo que o tempo de duração do período experimental 
é contado para efeitos da atual carreira e categoria.

8 de abril de 2014. — O Vogal do Conselho Diretivo da ARS de Lisboa 
e Vale do Tejo, I. P., Dr. Pedro Emanuel Ventura Alexandre.

207789459 

 Aviso (extrato) n.º 5775/2014
Por despacho do vogal do conselho diretivo de 29 de janeiro de 2014 

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, e do artigo 19.º do Decreto -Lei 
n.º 248/2009, de 22 de setembro, torna -se público que Anabela de Frei-
tas Ferreira Lage 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./ACES Amadora, para a carreira especial de 
enfermagem, categoria de enfermeiro, sendo que o tempo de duração do 
período experimental é contado para efeitos da atual carreira e categoria.

8 de abril de 2014. — O Vogal do Conselho Diretivo da ARS de Lisboa 
e Vale do Tejo, I. P., Dr. Pedro Emanuel Ventura Alexandre.

207789361 

 Deliberação (extrato) n.º 1053/2014
Por deliberação de 30 de janeiro de 2014 — Ata n.º 86, e ao abrigo 

do artigo 25.º do Decreto -Lei n.º 28/2008, de 22 de fevereiro, alterado 
pelos Decretos -Leis n.os 81/2009, de 2 de abril, 102/2009, de 11 de maio, 
248/2009, de 22 de setembro, 253/2012, de 27 de novembro e 137/2013 
de 7 de outubro, e ainda tendo por base a proposta da Senhora Diretora 
Executiva do Agrupamento de Centros de Saúde de Lisboa Norte, o 
Conselho Diretivo da ARSLVT, I. P., delibera nos seguintes termos:

1 — Aceitar o pedido de renúncia da licenciada Lucília Maria Cordeiro 
Martinho, do exercício do cargo de Presidente do Conselho Clínico e de 
Saúde do Agrupamento de Centros de Saúde de Lisboa Norte.

2 — Designar em sua substituição e para o exercício do mesmo cargo 
a licenciada Maria Clara Laia Caetano Alves Fernandes Pais, assistente 
graduada da carreira especial médica, área de medicina geral e familiar, 
conforme nota curricular em anexo.

A presente designação reporta efeitos à presente data.
30 de janeiro de 2014. — O Vogal do Conselho Diretivo, Dr. Pedro 

Emanuel Ventura Alexandre.

Nota curricular
Nome: Maria Clara Laia Caetano Alves Fernandes Pais
Data de Nascimento: 24 de dezembro de 1955
Licenciada pela Faculdade de Ciências Médicas de Lisboa em 1980
Efetuou o Internato Geral no Hospital de Sta. Maria entre janeiro 

1981 e dezembro de 1982.
Ingressou na Carreira de Clínica Geral em março 1985 na Sub -Região 

de Saúde do Porto/Centro de Saúde de Sto. Tirso tendo, em agosto 1985, 
sido transferida para a ARSLVT/Centro de Saúde do Cacém.

Obteve a categoria de Assistente de Clínica Geral em julho 1993, 
após conclusão, com aproveitamento, do 6.º Programa de Formação 
Específica em Exercício.

Obteve o Grau de Consultor da Carreira de Clínica Geral em março 
1998, com a categoria de Assistente Graduada.

Foi Coordenadora dos Programas de Saúde Materna e Infantil do 
Centro de Saúde do Cacém, entre 1989 e 1999 tendo nesse âmbito, sido 
responsável pela articulação com a UCF da Maternidade Alfredo da 
Costa e, posteriormente, na articulação com a UCF do Hospital Fernando 
Fonseca Amadora -Sintra, entretanto construído.

Foi nomeada Diretora do Centro de Saúde de Queluz, em outubro 
1999, cargo que exerceu até fevereiro 2009.

Foi nomeada Diretora Executiva do ACES X Cacém/Queluz, em 
março 2009, cargo que exerceu até dezembro 2012.

Representou a ARSLVT no Núcleo Executivo da Rede Social do 
Concelho de Sintra desde a sua constituição em 2000 até dezembro 2012.

207786834 

 Despacho (extrato) n.º 5996/2014
Por despacho do Secretário de Estado da Administração Pública, de 

27 de fevereiro de 2014:
Dina Alexandra dos Santos Vicente — enfermeira, pertencente ao 

mapa de pessoal do Centro Hospitalar de Lisboa Norte, E. P. E., au-
torizada a consolidação da cedência de interesse público, para exercer 
funções no ACES Lisboa Central — Unidade de Saúde Familiar de São 
Evangelista dos Loios, nos termos do artigo 64.º da Lei n.º 12 -A/2008, 
de 27 de fevereiro.

7 de abril de 2014. — O Vogal do Conselho Diretivo, Dr. Pedro 
Emanuel Ventura Alexandre.

207786712 

 Administração Regional de Saúde do Algarve, I. P.

Deliberação (extrato) n.º 1054/2014
Por despacho do presidente do conselho diretivo datado de 16 de 

abril de 2014, 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 ar-
tigo 73.º da Lei n.º 59/2008, de 11 de setembro, torna -se público que Ana 
Sofia de Miguel Franco concluiu com sucesso o período experimental, 
na sequência da celebração de contrato de contrato em funções públicas 
por tempo indeterminado com esta Administração Regional de Saúde 
do Algarve, I. P., para o desempenho de funções na carreira/categoria de 
técnica superior de saúde, ramo de psicologia, no mapa de pessoal dos 
ACES Central, sendo que o tempo de duração do período experimental 
será contado para efeitos da atual carreira e categoria.

17 de abril de 2014. — O Vogal do Conselho Diretivo, António Luís 
de Matos Marques Esteves.

207790105 

 Despacho (extrato) n.º 5997/2014
Torna -se público, que o Contrato de Trabalho em Funções Públicas 

por Tempo Indeterminado celebrado com a Assistente Técnico Rita 
Alexandra Almeida Franco, cessa antecipadamente a seu pedido, em 
29 de maio de 2014, depois de cumpridos os termos legais previstos na 
Lei n.º 59/2008, de 11 de setembro.

17 de abril de 2014. — O Vogal do Conselho Diretivo, Dr. António 
Luís de Matos Marques Esteves.

207790219 

 Despacho (extrato) n.º 5998/2014
Por despacho do Senhor Diretor Executivo do Agrupamento do Cen-

tros de Saúde do Algarve I — Central, da Administração Regional de 
Saúde do Algarve, I. P., Dr. José Carlos Queimado, de 14 -04 -14, no 
âmbito das suas competências subdelegadas por Deliberação (extrato) 

a Enfermeira Maria da Glória Costa Durão Butt, do mapa de pessoal da 
Administração Regional do Centro, I. P./ACES Baixo Vouga, denunciou 
o seu contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado, 
a partir de 31 de maio de 2014.

21 de abril de 2014. — O Presidente do Conselho Diretivo, José 
Manuel Azenha Tereso.

207791637 




