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Diário da República, 2.ª série — N.º 240 — 16 de Dezembro de 2011
precedendo procedimento concursal, na carreira especial de inspecção
e categoria de inspector do mapa de pessoal da Inspecção-Geral do Ambiente e do Ordenamento do Território, sujeitos a período experimental,
conforme o disposto no artigo 5.º do Decreto-Lei n.º 170/2009, de 3 de
Agosto, Sofia Alexandra Castanheira Carvalho Nunes Barata entre a 4.ª e
a 5.ª posição remuneratória com o montante pecuniário de € 2.037,72
e Roberto Reynolds Valadares entre a 2.ª e a 3.ª posição remuneratória
com o montante pecuniário mensal de € 1.579,09.
Foi dado cumprimento ao n.º 1 do artigo 24.º e à alínea a) do n.º 1 do
artigo 26.º da Lei n.º 55-A/2010, de 31 de Dezembro.
Foi ainda nomeado o seguinte júri para o período experimental:
Presidente — Isabel Maria Santana.
Vogais efectivos — Paula Filomena Neves Carreira, que substitui a
presidente e Bruno Gonçalo Matos Simplício.
Vogais suplentes — Paula Cristina Duarte Matias e Ana Maria Pereira
Carvalho Veríssimo.
5 de Dezembro de 2011. — O Inspector-Geral, António Sequeira
Ribeiro.
205442969

Prof. Doutor João Carvalho das Neves, a competência para a prática
dos seguintes actos 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 1 de Agosto de
2011, ficando por este meio ratificados todos os actos entretanto praticados no âmbito dos poderes ora subdelegados.
30 de Novembro de 2011. — O Conselho Directivo: João Carvalho
das Neves, presidente — Fernando Manuel Cardoso Alves da Mota,
vice-presidente — Rui dos Santos Ivo, vice-presidente — Ana Sofia
Freitas Monteiro Ferreira, vogal — José Manuel Matos Mota, vogal.
205441786

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

Aviso n.º 24063/2011

Aviso (extracto) n.º 24064/2011

Para os efeitos do disposto na alínea a) do n.º 1 do artigo 37.º da Lei
n.º 12-A/2008, de 27 de Fevereiro, torna-se público que foi nomeada
definitivamente, sujeita a período experimental, conforme o disposto
no artigo 5.º do Decreto-Lei n.º 170/2009, de 3 de Agosto, a licenciada
Maria Isabel Maia Barroco Soares de Almeida entre a 2.ª e a 3.ª posição
remuneratória com o montante pecuniário de € 1.579,09, para a carreira
especial de inspecção e categoria de inspector do mapa de pessoal da
Inspecção-Geral do Ambiente e do Ordenamento do Território, dando
cumprimento ao n.º 1 do artigo 24.º e à alínea a) do n.º 1 do artigo 26.º
da Lei n.º 55-A/2010, de 31 de Dezembro, com início a 07 de Dezembro
de 2011.
Foi constituído o seguinte júri para o período experimental:

Em cumprimento do disposto 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 que na sequência
do procedimento concursal comum aberto pelo aviso n.º 14918/2010,
publicado no Diário da República n.º 145, 2.º série, de 28 de Julho, foi
celebrado contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado, com efeitos a 03/10/2011 com o trabalhador, Isabel Maria da
Conceição Baptista Mendes, para o preenchimento de um posto de trabalho, para mapa de pessoal da Administração Regional de Saúde de Lisboa
e Vale do Tejo, IP/ACES da Grande Lisboa X — Cacém — Queluz,
ficando a auferir a remuneração correspondente à 1.ª posição remuneratório da carreira e categoria de assistente técnico, com a remuneração
correspondente à 1.ª posição remuneratória, nível 5 da tabela única
remuneratória da carreira de assistente técnico, no valor de € 683,13
(seiscentos e oitenta e três euros e treze cêntimos).
Para efeitos do disposto no n.º 3 do artigo 12.º da LVCR ex-vi n.º 2
e 3 do artigo 73.º do RCTFP, o júri para o período experimental terá a
seguinte composição:
Presidente do júri: Eunice Maria Jacinto Fernandes Neves, Assistente
Graduada de Medicina Geral e Familiar do ACES X Cacém-Queluz;
Primeiro Vogal: Maria Teresa Gomes Parente Santos, Assistente Técnica do ACES X Cacém-Queluz, que substituirá o presidente do júri nas
suas faltas e impedimentos;
Segundo Vogal: Patrícia Andreia Costa Lopes da Nave Rosa, técnica
superior do ACES X Cacém-Queluz
O período experimental inicia-se com a celebração do contrato e
tem a duração de 120 dias, correspondente à duração determinada pelo
disposto na alínea b) do n.º 1 do artigo 76.º da Lei n.º 59/2008, de 11 de
Setembro, conjugado com o n.º 1, da cláusula 6.ª do Acordo Colectivo
de Trabalho n.º 1/2009, de 28 de Setembro e Regulamento de Extensão
n.º 1-A/2010, de 2 de Março.

Presidente — Ana Cristina Jorge Branco
Vogais efectivos — Fernando Jorge Salvado Alves, que substitui a
presidente e Eduardo Filipe Capucho Amaro
Vogais suplentes — Ana Maria Pereira Carvalho Veríssimo e Rui
Miguel Alcario Salvador
7 de Dezembro de 2011. — O Inspector-Geral, António Sequeira
Ribeiro.
205446557

Instituto da Água, I. P.
Despacho n.º 16919/2011
Regresso de licença sem vencimento de longa duração do técnico
superior João Raul Velho Pereira Teodoro
Por despacho de 23 de Novembro de 2011, do Presidente do Instituto
da Água, I. P., Dr. Orlando Borges, foi autorizado o regresso de licença
de longa duração do técnico superior João Raul Velho Pereira Teodoro,
nos termos do artigo 235.º da Lei n.º 59/2008, de 11 de Setembro, ficando
posicionado entre a 6.ª e a 7.ª posição remuneratória e entre os níveis
remuneratórios 31 e 35.
O presente despacho produz efeitos a 12 de Dezembro de 2011.
Atenta ao parecer da SG do ex-MAOT, que considera que o presente
processo decorre das competências próprias dos titulares dos cargos de
direcção superior de 1.º grau, faz-se publicar o presente despacho.
9 de Dezembro de 2011. — A Directora do Departamento de Serviços
Gerais, Teresa Núncio.
205445844

MINISTÉRIO DA SAÚDE
Administração Central do Sistema de Saúde, I. P.
Deliberação n.º 2292/2011
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 redacção 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 Directivo delibera subdelegar no seu Presidente,

19 de Outubro de 2011. — O Presidente do Conselho Directivo da
Administração Regional de Saúde de Lisboa Vale Tejo, I. P., Dr. Rui de
Gentil Portugal e Vasconcelos Fernandes.
205446038
Aviso (extracto) n.º 24065/2011
Em cumprimento do disposto 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 que, na sequência
de procedimento concursal comum aberto pelo aviso n.º 16642/2010,
publicado no Diário da República, n.º 162, 2.ª série, de 20 de Agosto,
foi celebrado contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado, com efeitos a 19/07/2011, com o trabalhador Cláudia
Margarida de Almeida Gonçalves Borges para o preenchimento de um
posto de trabalho da carreira geral e categoria de técnica superior do
Regime Geral na área de Serviço Social no mapa de pessoal da Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo, IP/ACES da
Grande Lisboa X — Cacém — Queluz, ficando a auferir a remuneração
correspondente para a carreira de técnico superior, correspondente à
2.ª posição remuneratória, nível 15 da tabela única remuneratória da
carreira de Técnico Superior, no valor de € 1 201,48 (mil duzentos e
um euros e quarenta e oito cêntimos).
Para efeitos do disposto no n.º 3 do artigo 12.º da LVCR ex-vi n.º 2
e 3 do artigo 73.º do RCTFP, o júri para o período experimental terá a
seguinte composição:
Presidente do júri: Maria Clara Laia Caetano Alves Fernandes Pais, Assistente Graduada de Medicina Geral e Familiar do ACES X Cacém-Queluz.

