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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 — Aprovar o regulamento de fundos de maneio do ACES e 
autorizar a constituição destes;

2.15 — Autorizar o pagamento do subsídio de lavagem de viaturas;
2.16 — Autorizar reembolsos a utentes e comparticipações advenien-

tes de despachos ministeriais.
3 — No domínio de outras competências:
3.1 — Autenticar os livros de reclamações dos serviços de atendi-

mento ao público, nos termos da Resolução do Conselho de Ministros 
n.º 189/96, de 31 de outubro;

3.2 — Outorgar protocolos visando a realização de estágios pro-
fissionais ou académicos no ACES, desde que a entidade beneficiária 
disponha de protocolo -base celebrado nesta área com a Administração 
Regional de Saúde do Norte, I. P. e que da celebração do protocolo com 
o ACES não decorram encargos financeiros;

3.3 — Outorgar acordos ocupacionais previamente autorizados pelo 
Conselho Diretivo;

3.4 — Autorizar a condução de viaturas oficiais aos trabalhadores, 
sendo esta autorização conferida caso a caso, mediante adequada funda-
mentação de acordo com o regime previsto nos n.os 1 e 2 do Decreto -Lei 
n.º 490/99, de 17 de novembro.

4 — Os Diretores Executivos dos ACES apresentarão ao Conselho 
Diretivo da ARS do Norte, IP, mensalmente, um relatório síntese com 
os elementos estatísticos e de custos relativos ao trabalho extraordinário 
autorizado no âmbito de cada Agrupamento.

As presentes delegações são conferidas aos seguintes diretores exe-
cutivos e correspondentes ACES:

Dr. Nuno Vaz Ribeiro — ACES de Alto Trás -os -Montes II — Alto 
Tâmega e Barroso

Dr. Carlos Alberto Esteves Miranda — ACES do Douro I — Marão 
e Douro Norte

Dr. José Carlos Simões Carvalho — ACES do Douro II — Douro Sul
Dr. Henrique Manuel da Silva Botelho — ACES do Ave I — Terras 

de Basto
Dr. José Agostinho Dias de Castro e Freitas — ACES do Ave II — Gui-

marães/Vizela
Dr. Manuel Paulo Ferreiro da Silva Oliveira — ACES do Ave III — Fa-

malicão
Dr.ª Maria Helena Barbosa de Albuquerque e Pardal de Oliveira — 

ACES do Cavado I — Braga
Dr. Manuel Pereira Vilas -Boas — ACES do Cavado III — Barcelos/

Esposende
Dr. Carlos Alberto Gomes Dias Guimarães — ACES do Tâmega I — 

Baixo Tâmega
Dr.ª Maria de Fátima Félix Gomes da Silva Gonçalves — ACES do 

Tâmega II — Vale do Sousa Sul
Dr. Joaquim António da Rocha Moutinho de Carvalho — ACES do 

Tâmega III — Vale do Sousa Norte
Dr. Francisco Manuel de Moura Gil Pinheiro — ACES do Grande 

Porto I — Santo Tirso/Trofa
Dr. Carlos Alberto de Jesus Nunes — ACES do Grande Porto II — 

Gondomar
Dr. António Rui Bomba Pais — ACES do Grande Porto III — Va-

longo
Dr.ª Maria Luísa Nunes Guerra Fontes Ferreira da Silva — ACES do 

Grande Porto IV — Maia
Dr.ª Judite Maria Silva de Morais Neves — ACES do Grande Por-

to V — Póvoa de Varzim/Vila do Conde
Dr. Rui Manuel Moreira da Rocha Medon — ACES do Grande Por-

to VI — Porto Ocidental
Dr.ª Carolina Maria Ferreira de Oliveira — ACES do Grande Por-

to VII — Porto Oriental
Dr.ª Isabel Maria de Sousa Chaves e Castro Santos Almeida — ACES 

do Grande Porto VIII — Gaia
Dr. José Carlos Morais Leitão Teixeira — ACES do Grande Por-

to IX — Espinho/Gaia
Dr. José Cândido Dias da Costa — ACES de Entre Douro e Vou-

ga I — Feira /Arouca
Dr.ª Maria Odete Gomes de Pinho — ACES de Entre Douro e Vou-

ga II — Aveiro Norte
Dr. Custódio Macedo Lima — ACES do Cávado II — Cabreira/Gerês

Esta deliberação produz efeitos desde 8 de outubro de 2011, ficando 
por esta forma ratificados os atos nela previstos que entretanto tenham 
sido praticados no âmbito do respetivo ACES por estes diretores exe-
cutivos.

11/01/2012. — O Vogal do Conselho Diretivo, Ponciano Manuel 
Castanheira de Oliveira.
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 Deliberação n.º 72/2012
No uso da faculdade conferida pelo n.º 4 do artigo 5.º do Decreto -Lei 

n.º 222/2007, de 29 de maio de 2007, e nos termos dos artigos 35.º a 
37.º do Código do Procedimento Administrativo, o Conselho Diretivo 
da Administração Regional de Saúde do Norte, I. P., delibera subdele-
gar na Coordenadora da Unidade de Gestão Financeira, as seguintes 
competências:

1 — Justificar ou injustificar faltas;
2 — Autorizar o gozo de férias e aprovar o respetivo plano anual;
3 — Autorizar a inscrição e participação do pessoal em congres-

sos, reuniões, seminários, colóquios, cursos de formação em regime 
de autoformação ou outras iniciativas semelhantes que decorram em 
território nacional quando não importem custos nem ruturas ao normal 
funcionamento para o serviço;

4 — Visar os boletins itinerários e autorizar o processamento das 
despesas resultantes das deslocações em serviço efetuadas;

5 — Praticar todos os atos subsequentes às autorizações de despesa 
e movimentar todas as contas, quer a débito, quer a crédito, incluindo 
a assinatura de cheques em conjunto com outro dirigente com poderes 
delegados ou subdelegados para o efeito, bem assim como outras ordens 
de pagamento e transferências bancárias necessárias à execução das 
decisões proferidas nos processos;

6 — Autorizar a realização de despesas com a aquisição de bens e 
serviços, até ao limite de € 5.000,00;

7 — Autorizar o reembolso aos utentes de despesas com assistência 
médica e medicamentosa no recurso à medicina privada, até ao limite 
de € 5.000,00;

8 — Assinar a correspondência e o expediente necessários à instrução 
dos processos que decorrem pelos respetivos serviços, com exceção da 
destinada aos gabinetes dos membros do Governo, tribunais, ao Provedor 
de Justiça e às direções -gerais.

A presente subdelegação produz efeitos a 8 de outubro de 2011, 
ficando por este meio ratificados todos os atos que no âmbito destas 
competências tenham sido praticados pela Coordenadora da Unidade 
de Gestão Financeira.

11/01/2012. — O Vogal do Conselho Diretivo, Dr. Ponciano Manuel 
Castanheira de Oliveira.
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 Administração Regional de Saúde de Lisboa
e Vale do Tejo, I. P.

Aviso (extrato) n.º 896/2012
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 aberto por aviso n.º 14922/2010, publicado 
no Diário da República, 2.ª série, n.º 145, de 28 de julho de 2010, foi 
celebrado contrato de trabalho em funções públicas por tempo indetermi-
nado, com efeitos a partir de 01 de outubro de 2011, com os trabalhadores 
Ana Margarida Bento Gírio Capeleiro e Célia Maria Caria Devesa, para 
exercício de funções correspondentes à categoria de enfermeiro, da 
carreira especial de enfermagem, do mapa de pessoal da Administração 
Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo, I. P./ACES da Lezíria 
I — Ribatejo, com a remuneração definida nos termos do artigo 5.º, do 
Decreto Lei n.º 122/2010, de 11 de novembro, correspondente a 1201,48€

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: Gorete Freitas.
Vogais efetivos: 1.º Albertina Mendonça e 2.º Ana Santos.
Vogais suplentes: 1.º Verónica Cardoso e 2.º Isabel Serra e Moura.

O período experimental inicia -se com a celebração do contrato e tem a 
duração de 90 dias, correspondente à duração determinada pelo disposto 
no n.º 1, do artigo 19.º, do Decreto -Lei n.º 248/2009, de 22 de setembro.

23 de dezembro de 2011. — O Presidente da Administração Regional 
de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo, I. P., Dr. Luís Manuel Paiva Gomes 
Cunha Ribeiro.
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 Aviso (extrato) n.º 897/2012
Em cumprimento do disposto na alínea b) do n.º 1, do artigo 37.º da Lei 

n.º 12 -de A/2008, de 27 de fevereiro, torna -se público que, na sequência 
de procedimento concursal aberto por aviso n.º 14 617/2010, publicado 
no Diário da República, 2.ª série, n.º 142 de 23 de julho de 2010, foi 
celebrado contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeter-
minado, com efeitos a partir de 1 de agosto de 2011, com o trabalhador 
Paula Alexandra Lucas Jorge Brás, para o preenchimento de um posto 
de trabalho da categoria/carreira de técnico superior — carreira geral, 
do mapa de pessoal da Administração Regional de Saúde de Lisboa e 




