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Ventaneira, ao abrigo dos artigos 59.º e seguintes da Lei n.º 12-A/2008,
de 27 de fevereiro, na atual redação dada pela Lei n.º 3-B/2010, de
28 de abril, para o desempenho de funções da assistente técnico, com
efeitos à data do despacho e mantendo a remuneração correspondente
à posição remuneratória situada entre a 1.ª e a 2.ª e entre o níveis 5 e
7, da tabela remuneratória única anexa à Portaria n.º 1553-C/2008, de
31 de dezembro.
29 de maio de 2012. — O Diretor Regional, Francisco M. Santos
Murteira.
206156473

Gabinete de Planeamento e Políticas
Despacho n.º 7960/2012

306155428

MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, DO MAR,
DO AMBIENTE E DO ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO
Direção Regional de Agricultura e Pescas do Alentejo
Aviso n.º 7990/2012
Pelo meu despacho de 21 de maio de 2012, foi autorizada a mobilidade intercarreiras, ao assistente operacional Luís António Reinata
Nome

Manutenção das comissões de serviço de dirigentes
intermédios de 1.º grau
Por força da alínea a) do n.º 4 do Decreto-Lei n.º 7/2012, de 17 de
janeiro, e do Decreto Regulamentar n.º 34/2012, de 26 de março, o
Gabinete de Planeamento e Políticas foi objeto de reestruturação no
âmbito do Plano de Redução e Melhoria da Administração Pública, tendo
as suas estruturas nucleares sido definidas pela Portaria n.º 169/2012,
de 24 de maio.
Determina o disposto na alínea c) do n.º 1 do artigo 25.º da Lei
n.º 2/2004, de 15 de janeiro, que as comissões de serviço dos titulares
dos cargos dirigentes cessam por extinção ou reorganização da unidade
orgânica, salvo se expressamente mantida a comissão de serviço no cargo
dirigente do mesmo nível que lhe suceda.
Assim, determino a manutenção das comissões de serviço dos dirigentes intermédios de 1.º grau deste GPP, constantes do quadro infra:

Unidade orgânica anterior

Unidade orgânica atual

Osvaldo Manuel dos Santos Ferreira . . . . . . . . . . . . . Direção de Serviços de Sistemas de Infor- Direção de Serviços de Administração, Avamação e Gestão.
liação e Orçamento.
Isabel Maria Boalma Bastos Coelho Palma. . . . . . . . Direção de Serviços Jurídicos . . . . . . . . . . . Direção de Serviços Jurídicos.
O presente despacho produz efeitos a 1 de junho de 2012.
4 de junho de 2012. — O Diretor, Eduardo Diniz.
206157631

MINISTÉRIO DA SAÚDE
Administração Central do Sistema de Saúde, I. P.
Louvor n.º 255/2012
Ao cessar as minhas funções enquanto coordenador da Unidade Funcional da Secretaria do Conselho da Administração Central do Sistema
de Saúde, I. P. (ACSS, I. P.), devo expressar o meu reconhecimento
relativamente a Maria Elvira Teixeira Carvalho António, até recentemente coordenadora técnico deste instituto público a exercer funções
no Núcleo do Porto da Unidade Funcional da Secretaria do Conselho,
pelo trabalho realizado com elevada competência e sentido de responsabilidade, revelando sempre grande disponibilidade nas funções que
lhe foram confiadas.
Nestes termos entendo dever prestar à Elvira António público louvor e reconhecimento pelo trabalho realizado reconhecendo ainda ter
sido um privilégio poder ter contado com a sua dedicada e diligente
cooperação.
28 de maio de 2012. — O Coordenador da Unidade Funcional da
Secretaria do Conselho, Jorge Gonçalves.
206158888
Louvor n.º 256/2012
Ao cessar as minhas funções enquanto coordenador da Unidade Funcional da Secretaria do Conselho da Administração Central do Sistema
de Saúde, I. P. (ACSS, I. P.), devo expressar o meu reconhecimento
relativamente à Dr.ª Marta Alexandra Carmona Mendes Marques Violante, técnica superior deste instituto público a exercer funções Unidade
Funcional da Secretaria do Conselho.

No desempenho das suas funções, a Dr.ª Marta Marques evidenciou
elevada competência e profissionalismo, alto nível de compromisso com
o serviço público e uma capacidade de trabalho invulgar. É de realçar,
em especial, a notável disponibilidade profissional que este técnico
superior demonstrou desde o primeiro dia em que assumiu funções na
ACSS, I. P.
Cumpre ainda sublinhar as suas qualidades, pessoais e humanas, em
termos de retidão, discrição, solidariedade e espírito de equipa.
Nestes termos entendo dever prestar à Dr.ª Marta Marques público
louvor e reconhecimento pelo trabalho realizado reconhecendo ainda
ter sido um privilégio poder ter contado com a sua dedicada e diligente
cooperação.
28 de maio de 2012. — O Coordenador da Unidade Funcional da
Secretaria do Conselho, Jorge Gonçalves.
206158944
Louvor n.º 257/2012
Ao cessar as minhas funções enquanto coordenador da Unidade Funcional da Secretaria do Conselho da Administração Central do Sistema
de Saúde, I. P. (ACSS, I. P.), devo expressar o meu reconhecimento
relativamente ao Dr. Valdir Engles Monteiro Tavares, técnico superior
deste instituto público a exercer funções Unidade Funcional da Secretaria do Conselho.
No desempenho das suas funções, o Dr. Valdir Engles Monteiro
Tavares evidenciou elevada competência e profissionalismo, alto nível
de compromisso com o serviço público e uma capacidade de trabalho
invulgar. É de realçar, em especial, a notável disponibilidade profissional que este técnico superior demonstrou desde o primeiro dia em que
assumiu funções na ACSS, I. P.
Cumpre ainda sublinhar as suas qualidades, pessoais e humanas, em
termos de retidão, discrição, solidariedade e espírito de equipa.

