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Inspeção-Geral do Ambiente
e do Ordenamento do Território
Aviso n.º 2370/2012
Em conformidade com o estipulado 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 para os devidos efeitos que por acordo entre o Inspetor-Geral do Ambiente e do
Ordenamento do Território, a Diretora-Geral do Orçamento, e a técnica
de informática Isabel Maria Dias Figueiredo se procedeu à consolidação
definitiva da mobilidade interna da referida técnica de informática no
mapa de pessoal da Inspeção-Geral do Ambiente e do Ordenamento do
Território nos termos do n.º 2 do artigo 64.º da Lei n.º 12-A/2008, de
27 de fevereiro, na redação dada pelo artigo 35.º da Lei n.º 64-B/2011,
de 30 de dezembro, com efeitos a 1 de fevereiro de 2012.
30 de janeiro de 2012. — A Diretora de Serviços, Ana Veríssimo.
205714537

MINISTÉRIO DA SAÚDE
Administração Central do Sistema de Saúde, I. P.
Aviso n.º 2371/2012
Faz-se público que, em cumprimento do disposto nos n.os 17 e 17.1
do Regulamento dos Concursos de Habilitação ao Grau de Consultor
e de Provimento na Categoria de Chefe de Serviço da Carreira Médica Hospitalar, aprovado pela Portaria n.º 177/97, de 11 de março, em
conjugação com o artigo 16.º do Decreto-Lei n.º 219/2007, de 29 de
maio, por deliberação de 3 de fevereiro de 2012 do Conselho Diretivo
da Administração Central do Sistema de Saúde, I. P., foi autorizada a
alteração da constituição do júri da área profissional de Cirurgia Geral,
do concurso de habilitação ao grau de consultor da carreira médica
hospitalar, conforme disposto no Aviso n.º 24938/2011, publicado no
Diário da República, 2.ª série, n.º 250, de 30 de dezembro de 2011,
passando a sua constituição a ser a abaixo indicada:
«Vogais suplentes:
....................................................
Dr. João José Vieira Amândio — Chefe de Serviço de Cirurgia
Geral — Centro Hospitalar de Vila Nova de Gaia/Espinho, E. P. E.»
07.02.2012. — O Coordenador da Unidade Funcional da Secretaria
do Conselho, Jorge Gonçalves.
205715541
Deliberação n.º 189/2012
Ao abrigo do disposto nos artigos 35.º e 36.º do Código do Procedimento Administrativo, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 442/91, de 15 de
novembro, na redação dada pelo Decreto-Lei n.º 6/96, de 31 de janeiro,
no n.º 3 do artigo 5.º do Decreto-Lei n.º 219/2007, de 29 de maio, o
Conselho Diretivo delibera subdelegar no seu Presidente, Prof. Doutor
João Carvalho das Neves, a competência para a prática dos seguintes
atos delegados por S. E. o Secretário de Estado da Saúde, através do
Despacho n.º 1278/2011, publicado no Diário da República, 2.ª série,
n.º 184, de 23 de setembro de 2011:
1 — Atribuir os subsídios previstos no orçamento do Serviço Nacional
de Saúde desde que enquadrados em programas verticais previamente
aprovados.
2 — O presente despacho produz efeitos a partir de 19 de dezembro
de 2011, ficando por este meio ratificados todos os atos entretanto
praticados no âmbito dos poderes ora subdelegados.
3 de fevereiro de 2012. — O Conselho Diretivo: João Carvalho das
Neves, presidente — Rui dos Santos Ivo, vice-presidente — Alexandre
José Lourenço Carvalho, vogal — Paulo Alexandre Ramos Vasconcelos, vogal.
205715071

Administração Regional de Saúde do Norte, I. P.

do Norte em 11 de junho de 2011, em virtude de ter denunciado, nos
termos do estatuído no n.º 1 do artigo 286.º da Lei n.º 59/2008, de
11 de setembro, o contrato de trabalho em funções públicas por tempo
indeterminado.
25 de janeiro de 2012. — O Vogal do Conselho Diretivo, Rui Afonso
Móia Pereira Cernadas.
205719665
Aviso n.º 2373/2012
Em cumprimento no 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 a assistente da carreira especial médica, Diana Alexandra de Castro
Gama, cessou funções nesta Administração Regional de Saúde do
Norte em 17 de maio de 2010, em virtude de ter denunciado, no
termo do estatuído no n.º 1 do artigo 286 da Lei n.º 59/2008, de
11 de setembro, o contrato de trabalho em funções públicas por
tempo indeterminado.
25 de janeiro de 2012. — O Vogal do Conselho Diretivo, Rui Afonso
Móia Pereira Cernadas.
205719868
Aviso n.º 2374/2012
Em cumprimento no 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 a assistente da carreira especial médica, Ana Margarida Pinho Barros,
cessou funções nesta Administração Regional de Saúde do Norte em
30 de novembro de 2010, em virtude de ter denunciado, no termo
do estatuído no n.º 1 do artigo 286.º da Lei n.º 59/2008, de 11 de
setembro, o contrato de trabalho em funções públicas por tempo
indeterminado.
25/01/2012. — O Vogal do Conselho Diretivo, Rui Afonso Móia
Pereira Cernadas.
205719908
Aviso n.º 2375/2012
Em cumprimento no 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 a assistente
graduada da carreira especial médica, Lígia Maria de Oliveira Viana,
cessou funções nesta Administração Regional de Saúde do Norte em
16 de outubro de 2011, a seu pedido, por exoneração, nos termos do
estatuído na alínea b) do n.º 1 do artigo 32.º e n.º 4 do artigo 88.º, ambos
da Lei n.º 12-A/2008, de 27 de fevereiro.
25 de janeiro de 2012. — O Vogal do Conselho Diretivo, Rui Afonso
Móia Pereira Cernadas.
205719965
Deliberação n.º 190/2012
Por deliberação de 17 de novembro de 2011, do Conselho Diretivo
da Administração Regional de Saúde do Norte, I. P., foi autorizada a
renúncia ao cargo de Diretor Executivo do ACES Douro I — Marão e
Douro Norte, do licenciado Carlos Alberto Esteves Miranda, com efeitos
a 30 de novembro de 2011.
O Conselho Diretivo expressa gratidão pelo trabalho produzido.
Não carece de fiscalização prévia. Não são devidos emolumentos.
06/01/2012. — O Vogal do Conselho Diretivo, Rui Afonso Móia
Pereira Cernadas.
205716854
Deliberação n.º 191/2012
Por deliberação de 24 de novembro de 2011, do Conselho Diretivo da
Administração Regional de Saúde do Norte, I. P., foi autorizada a renúncia ao cargo de Diretor Executivo do ACES Alto Trás-os-Montes II —
Alto Tâmega e Barroso, do Dr. Nuno Vaz Ribeiro, com efeitos a 11 de
dezembro de 2011.
Não carece de fiscalização prévia. Não são devidos emolumentos.
06/01/2012. — O Vogal do Conselho Diretivo, Rui Afonso Móia
Pereira Cernadas.
205716943

Aviso n.º 2372/2012

Deliberação n.º 192/2012

Em cumprimento no 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 publico que a assistente
da carreira médica de clínica geral, Mónica Alexandra Pereira Vieira
Silva Guerreiro, cessou funções nesta Administração Regional de Saúde

Por deliberação do Conselho Diretivo da Administração Regional de
Saúde do Norte, I. P., datada de 20 de janeiro de 2011, foi autorizada a
prorrogação do regime de trabalho de horário acrescido, pelo período
de um ano, à enfermeira, Alexandrina Maria Monteiro Barbosa, para a

