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MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E DO MAR
Gabinete de Planeamento, Políticas
e Administração Geral

Administração Regional de Saúde de Lisboa
e Vale do Tejo, I. P.
Deliberação (extrato) n.º 230/2015

Despacho n.º 2148/2015
1 — Nos termos do disposto nos artigos 35.º a 40.º do Código do
Procedimento Administrativo e do n.º 2 do artigo 9.º da Lei n.º 2/2004,
de 15 de janeiro, alterada pelas Leis n.os 51/2005, de 30 de agosto,
64-A/2008, de 31 de dezembro, 3-B/2010, de 28 de abril, 64/2011, de
22 de dezembro, e 68/2013, de 29 de agosto, delego nos subdiretores-gerais do Gabinete de Planeamento, Políticas e Administração Geral,
mestre Luís Bruno Dimas Fernandes e Engenheira Cláudia Isabel
Anacleto Pereira da Costa de Cerca Coelho a competência para a
prática dos seguintes atos:
a) Autorizar a atribuição dos abonos e regalias a que os trabalhadores
tenham direito, nos termos da lei;
b) Autorizar o processamento de despesas cujas faturas, por motivo
justificado, deem entrada nos serviços para além do prazo regulamentar;
c) Autorizar despesas eventuais de representação dos serviços, bem
como as de caráter excecional;
d) Autorizar deslocações em serviço, qualquer que seja o meio de
transporte, bem como o processamento dos correspondentes abonos ou
despesas com a aquisição de bilhetes ou títulos de transporte e de ajudas
de custo, antecipadas ou não;
e) Autorizar a abertura de procedimento e a realização de despesas
com a aquisição de bens e serviços até ao limite de € 99.759,58 (noventa e nove mil, setecentos e cinquenta e nove euros e cinquenta e oito
cêntimos), com prévio cabimento orçamental;
f) Praticar os atos da competência dos titulares dos cargos de direção
intermédia relativamente a dirigentes e a pessoal que se encontrem na
sua dependência;
g) Praticar todos os atos relativos às atribuições das unidades orgânicas
que se encontrem na sua dependência.

Por deliberação do Conselho Diretivo da Administração Regional
de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo, I. P., de 22/04/2014, cessa o regime de horário acrescido, nos termos do ponto 5 do artigo 55.º do
Decreto-Lei n.º 437/91, de 8 de novembro, a enfermeira Fátima Pires
Batarda, do mapa de pessoal do ACES Loures-Odivelas, com efeitos
a 28/02/2015.
5 de fevereiro de 2015. — A Vogal do Conselho Diretivo da Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale Tejo, I. P., Dr.ª Célia Maria
Ferreira Tavares Cravo.
208432646

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CIÊNCIA
Direção-Geral da Educação
Despacho n.º 2150/2015

23 de fevereiro de 2015. — O Diretor-Geral do Gabinete de Planeamento, Políticas e Administração Geral, Eduardo Diniz.

Considerando que o cargo de Diretor de Serviços da Direção de
Serviços de Projetos Educativos, prevista no artigo 5.º da Portaria
n.º 258/2012, de 28 de agosto, alterada pela Portaria n.º 32/2013, de
29 de janeiro, que definiu as unidades orgânicas nucleares da Direção-Geral da Educação, se encontra vago, torna-se necessário proceder à
designação de nova chefia, em regime de substituição, até à nomeação
do titular da mesma, de forma a assegurar o normal funcionamento
dos serviços.
Assim, e considerando que o licenciado João Carlos Martins Sousa
possui mais de seis anos de experiência profissional em carreira para
cujo provimento é exigível uma licenciatura, é reconhecidamente
dotado de competência técnica, aptidão, experiência profissional e
formação adequadas ao perfil pretendido para o titular deste cargo,
conforme o comprova a nota relativa ao currículo académico e profissional que se anexa e que faz parte integrante do presente despacho:
1 — Designo, ao abrigo do artigo 27.º da Lei n.º 2/2004, de 15 de
janeiro, na sua redação atual, o licenciado João Carlos Martins Sousa,
para exercer, em regime de substituição, o cargo de Diretor de Serviços
de Projetos Educativos da Direção-Geral da Educação.
2 — De acordo com o n.º 3 do artigo 31.º da referida Lei n.º 2/2004,
de 15 de janeiro, o dirigente ora designado pode optar pelo vencimento ou retribuição base da sua função, cargo ou categoria de
origem.
3 — O presente despacho produz os seus efeitos a partir de 19 de
janeiro de 2015, inclusive.

208459466

09 de fevereiro de 2015. — O Diretor-Geral, José Vítor Pedroso.

2 — Nos termos do n.º 2 do artigo 4.º do Decreto Regulamentar
n.º 2/2014, de 9 de abril, designo, para me substituir, nas minhas faltas ou
impedimentos, o subdiretor-geral do Gabinete de Planeamento, Políticas
e Administração Geral, mestre Luís Bruno Dimas Fernandes.
3 — O presente despacho produz efeitos desde 1 de agosto de 2014,
ficando ratificados, nos termos do n.º 4 do artigo 137.º do Código do
Procedimento Administrativo, todos os atos praticados pelos mencionados subdiretores-gerais, no âmbito da delegação prevista nos números
anteriores, desde a referida data até à data de entrada em vigor do
presente despacho.

Nota curricular

MINISTÉRIO DA SAÚDE

Identificação:
João Carlos Martins de Sousa.
Nascido em Lisboa, a 17 de março de 1959.

Secretaria-Geral

Formação Académica:

Despacho n.º 2149/2015
1 — Em cumprimento do disposto na alínea b) do n.º 1 e n.º 2 do
artigo 4.º da Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, torna -se público que,
por meu despacho de 01 de janeiro de 2015, se procedeu à consolidação definitiva da mobilidade interna na categoria, no mapa de pessoal
desta Secretaria-Geral, da técnica superior, Paula Alexandra Caetano
de Oliveira Vaz, com remuneração idêntica à atualmente detida, na
2.ª posição e 15.º nível da tabela remuneratória única dos trabalhadores
que exercem funções públicas.
2 — O presente despacho produz efeito desde 01 de janeiro de
2015.
10 de fevereiro de 2015. — A Secretária -Geral, Sandra Cavaca.
208430961

Licenciatura em Física — Ramo Científico — com especialização em
Física do ambiente — Oceanografia Física, pela Faculdade de Ciências
de Lisboa, concluída em 1989.
Componente curricular do Mestrado em Comunicação Educacional
Multimédia, concluída em 1999.
Formação profissional e complementar:
Estágio pedagógico, no Departamento de Educação da Faculdade de
Ciências da Universidade de Lisboa, concluído em 1990.
CanSat Training Course — Agência Espacial Europeia, Andoya Rocket Range, Noruega (2013).
International Science Teachers’ Training Course: Discover the Cosmos: From Telescopes to Accelerators — Enhancing Science Education
by Exploring Science’s Past, Present and Future, Volos, Grécia (2013).
ESA’s 2011 Teachers Summer Workshop. Noordwijk, Holanda (2011).

