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(ETAR do Fundão) e respetivo coletor de descarga, sita na Quinta da 
Tapada dos Frades, freguesia de Alcaria, concelho do Fundão.

19 de novembro de 2012. — O Secretário de Estado do Ambiente e 
do Ordenamento do Território, Pedro Afonso de Paulo.

206549672 

 Agência Portuguesa do Ambiente, I. P.

Aviso n.º 16040/2012
Faz -se público que, por meu despacho de 08 de junho de 2012, ao abrigo das 

competências que me foram delegadas, conforme Despacho n.º 7107/2012, 
publicado no Diário da República 2.ª série, n.º 100, de 23 de maio:

Carlos José Carrasco Graça, técnico superior do mapa de pessoal 
da Autoridade Nacional de Proteção Civil, em exercício de funções na 
Administração da Região Hidrográfica do Tejo IP (ARH do Tejo, I. P.), 
em regime de mobilidade interna na categoria — autorizado a exercer 
atividade privada, designadamente, funções docentes, fora do âmbito das 
atribuições e competências cometidas à ARH do Tejo, I. P., nos termos 
do artigo 28.º da Lei n.º 12 -A /2008, de 27 de fevereiro, na redação dada 
pelo artigo 1.º da Lei n.º 34/2010, de 2 de setembro.

23 de novembro de 2012. — O Vice-Presidente do Conselho Diretivo 
da APA, I. P., Manuel Augusto Ruano Lacerda.

206551672 

 Direção Regional de Agricultura e Pescas do Norte

Despacho n.º 15308/2012
Por Despacho de 14-11-2012 do Sr. Diretor Regional de Agricultura e 

Pescas do Norte, foi autorizada a Licença Sem Remuneração por 40 dias, 
com início em 20-11-2012, ao Assistente Técnico, António José Simões 
Lopes dos Santos, ao abrigo do n.º 1 do artigo 234.º, do Anexo I, do 
Regime do Contrato de Trabalho em Funções Públicas, aprovado pela 
Lei n.º 59/2008, de 11 de setembro, e respetivas alterações.

20 de novembro de 2012. — A Diretora de Serviços de Apoio e Gestão 
de Recursos, Adília Josefina Ribeiro Domingues.

206550968 

 Direção Regional de Agricultura e Pescas do Alentejo

Aviso n.º 16041/2012
Para os efeitos do n.º 3 do artigo 39.º do Estatuto Disciplinar dos Traba-

lhadores Que Exercem Funções Públicas, aprovado pela Lei n.º 58/2008, 
de 9 de setembro, não tendo sido possível a notificação pessoal e tendo-
se frustrado a notificação por carta registada com aviso de receção, fica 
por este meio notificada Isabel Cristina Pinto dos Prazeres Malanho, 
assistente técnica do mapa de pessoal da Direção Regional de Agricultura 
e Pescas do Alentejo, com última morada conhecida na Av.ª Heróis do 
Ultramar, n.º 10 em Évora, de que em 11 de outubro de 2012, foi dado 
início à instrução do procedimento disciplinar no qual a trabalhadora 
é arguida, instaurado pelo meu despacho, de 24 de setembro de 2012.

16 de novembro de 2012. — O Diretor, Francisco M. Santos Murteira.
206550635 

 MINISTÉRIO DA SAÚDE

Administração Regional de Saúde do Norte, I. P.

Deliberação (extrato) n.º 1787/2012
Nos termos do previsto nos artigos 25.º e 29.º do Decreto-Lei 

n.º 28/2008, de 22 de fevereiro, alterado pelo Decreto-Lei n.º 102/2009, 
de 11 de maio, o Conselho Diretivo da ARS do Norte, IP, deliberou 
designar, em reunião de 30 de outubro de 2012, a Assistente Graduada 
de Clínica Geral Dr.ª Urbana Maria Cavadas Paulo como Presidente do 
Conselho Clínico do ACES do Grande Porto VIII — Espinho/Gaia, por 
um período de três anos, atendendo a que a profissional detêm o perfil e 
as qualificações adequadas ao exercício do referido cargo.

21-11-2012. — O Vogal do Conselho Diretivo, Dr. Ponciano Manuel 
Castanheira de Oliveira.

206550368 

 Deliberação (extrato) n.º 1788/2012
Nos termos do previsto nos artigos 25.º e 29.º do Decreto -Lei 

n.º 28/2008, de 22 de fevereiro, alterado pelo Decreto -Lei n.º 102/2009, 
de 11 de maio, o Conselho Diretivo da ARS do Norte, IP, deliberou 
designar, em reunião de 30 de outubro de 2012, o Assistente Graduado 
Sénior de Saúde Pública Dr. Emídio Luís Carvalho Morais como Vogal 
do Conselho Clínico do ACES do Cavado III — Barcelos/Esposende, por 
um período de três anos, atendendo a que o profissional detêm o perfil 
e as qualificações adequadas ao exercício do referido cargo.

21/11/2012. — O Vogal do Conselho Diretivo, Dr. Ponciano Manuel 
Castanheira de Oliveira.

206550376 

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

Aviso (extrato) n.º 16042/2012
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 sequên-
cia de Procedimento Concursal aberto por aviso publicado no Diário 
da República, 2.ª série, n.º 95/2011, de 17 de maio, com retificação 
n.º 897 publicada no Diário da República 2.ª série n.º 100/2011, de 
24 de maio, foi celebrado contrato de trabalho em funções públicas 
por tempo indeterminado, com efeitos a partir de 17 de setembro de 
2012, com a enfermeira Maria Rita Tomás Alves, para exercício de 
funções correspondentes à categoria/carreira de Enfermeiro, do mapa 
de pessoal da Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do 
Tejo, I. P./ACES da Grande Lisboa III — Lisboa Central, com a remu-
neração de 1.386,92€ (mil trezentos e oitenta e seis euros e noventa e 
dois cêntimos) que se situa entre a 15.ª e a 19.ª posições remuneratórias 
da respetiva categoria.

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 — Maria Helena dos Santos Martins (Enfermeira -Chefe, 
Coordenadora de Enfermagem do ACES Grande Lisboa III — Lisboa 
Central).

Vogais efetivos: Ana Luísa Chambel Costa da Graça Mi-
guéns (Enfermeira -Chefe, da UCSP Alameda do ACES Grande 
Lisboa III — Lisboa Central), que substituirá o presidente nas suas faltas 
ou impedimentos e Pedro Manuel Sousa Nunes Branco (Enfermeiro-
-chefe, Responsável pela UCC de São Mamede/Santa Isabel).

Vogais suplentes: Ana Cristina de Jesus Faia Terruta (Enfermeira da 
UCSP Alameda do ACES Grande Lisboa III — Lisboa Central) e Olga 
Maria Dinis Moreira Adaixo (Enfermeira da UCSP Lapa do ACES 
Grande Lisboa III — Lisboa Central).

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.

24 de outubro de 2012. — O Presidente do Conselho Diretivo, Luís 
Manuel de Paiva Gomes Cunha Ribeiro.

206551331 

 Aviso (extrato) n.º 16043/2012
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 sequên-
cia de Procedimento Concursal aberto por aviso publicado no Diário 
da República, 2.ª série, n.º 95/2011, de 17 de maio, com retificação 
n.º 897 publicada no Diário da República 2.ª série n.º 100/2011, de 24 
de maio, foi celebrado contrato de trabalho em funções públicas por 
tempo indeterminado, com efeitos a partir de 22 de outubro de 2012, 
com a enfermeira Sónia Cláudia dos Santos Marta, para exercício de 
funções correspondentes à categoria/carreira de Enfermeiro, do mapa 
de pessoal da Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do 
Tejo, I. P./ACES da Grande Lisboa III — Lisboa Central, com a remune-
ração de 1.201,48€ (mil duzentos e um euros e quarenta e oito cêntimos) 
que corresponde à 15.ª posição remuneratória da respetiva categoria.

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: Maria Helena dos Santos Martins (Enfermeira -Chefe, 
Coordenadora de Enfermagem do ACES Grande Lisboa III — Lisboa 
Central);




