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dos constantes desta lista reporta-se a 11-08-2015, data da publicação
da primeira lista da presente especialidade médica, conforme o Aviso
n.º 8781/2015, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 155,
de 11 de agosto de 2015.
29 de dezembro de 2015. — A Diretora do Departamento de Gestão
e Administração Geral, Manuela Carvalho.
209231062
Aviso n.º 336/2016
Faz-se público que, em cumprimento do disposto no n.º 2 do artigo 20.º da Portaria n.º 217/2011, de 31 de maio, foi, por deliberação do
Conselho Diretivo da Administração Central do Sistema de Saúde, IP de
23-12-2015, homologada a lista de classificação final dos candidatos do
Júri n.º 3, da especialidade médica de Ginecologia/Obstetrícia, no âmbito
do procedimento concursal nacional de habilitação ao grau de consultor
da carreira médica, aberto pelo aviso n.º 9295-A/2012, publicado no
Diário da República n.º 130 (2.ª série), de 6 de julho:
Júri n.º 3 de Ginecologia/Obstetrícia — ARS LVT
Dra. Margarida Isabel Dias Estrela — Aprovado
Dra. Margarida Neto de Vilhena Bernardino — Aprovado
Dra. Maria Eduarda Martins da Silva Fernandes — Aprovado
Dra. Maria Gertrudes Mestre Borges — Não compareceu
Dra. Maria Graça Sousa Pinto Bernardo — Aprovado
Dra. Maria Lurdes Pais Correia Gonçalves de La Feria — Aprovado
Dra. Maria Manuela da Silva Costa — Aprovado
Dra. Maria Marcela Ruela Nogueira Forjaz de Brito — Não compareceu
Dra. Paula Cristina Matias da Costa Dias Caetano — Aprovado
Dra. Paula Helena Neves Vila Verde Apolinário — Não compareceu
Dr. Paulo Jorge Simões dos Santos — Não compareceu
Dra. Sandra dos Santos Franco de Sousa — Aprovado
Dra. Sara Lince Valadares Onofre — Aprovado
Dra. Sónia Maria Serpa Bettencourt Isabelinha Siopa — Aprovado
Dr. Valério Pereira Afonso Saraiva de Carvalho — Aprovado
Dra. Vera Lúcia Nunes de Oliveira — Aprovado
De acordo com o disposto no n.º 2 do artigo 22.º da Portaria supracitada, a data de obtenção do grau de consultor dos médicos aprovados constantes desta lista reporta-se a 21-10-2015, data da publicação
da primeira lista da presente especialidade médica, conforme o Aviso
n.º 12110/2015, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 206,
de 21 de outubro de 2015.
29 de dezembro de 2015. — A Diretora do Departamento de Gestão
e Administração Geral, Manuela Carvalho.
209231038

Administração Regional de Saúde do Norte, I. P.
Deliberação n.º 25/2016
No uso da faculdade conferida pelo n.º 2 do artigo 6.º da Lei n.º 2/2004,
de 15 de janeiro, e nos termos dos artigos 44.º e seguintes do Código do
Procedimento Administrativo aprovado pelo Decreto-Lei n.º 4/2015, de
7 de janeiro, por deliberação do Conselho Diretivo da Administração
Regional de Saúde do Norte, I. P., datada de 31 de julho de 2015, foi
deliberado delegar e subdelegar na Diretora do Departamento de Gestão
e Administração Geral desta Instituição, Srª. Drª. Maria Graça Costa
Azevedo Vaz Tomé, a competência para a prática dos atos que se seguem,
com efeitos à data da sua designação:
1 — Visar os boletins itinerários e autorizar o processamento das
despesas resultantes das deslocações em serviço efetuadas;
2 — Autorizar a realização de despesas com a aquisição de bens e
serviços, até ao valor do limiar comunitário;
3 — Assinar a correspondência e o expediente necessário à instrução
dos processos que decorrem pelos respetivos serviços, com exceção da
destinada aos gabinetes dos membros do Governo, Tribunais, Provedor
de Justiça e às Direções-Gerais.
4 — Praticar todos os atos subsequentes às autorizações de despesa,
e movimentar todas as contas, quer a crédito, quer a débito, incluindo
assinatura de cheques, em conjunto com outro membro 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;

5 — Autorizar o reembolso aos utentes de despesas com assistência
médica e medicamentosa no recurso à medicina privada, até ao limite
de 5.000,00 euros.
A presente deliberação produz efeitos à data do Despacho que a
designou como Diretora do Departamento de Gestão e Administração
Geral, ficando deste modo ratificados todos aqueles atos que no âmbito
destas competências tenham sido praticados.
2015-12-07. — O Vogal do Conselho Diretivo, Ponciano Manuel
Castanheira de Oliveira.
209226365
Deliberação n.º 26/2016
No uso da faculdade conferida pelo artigo 21.º, n.º 1, alínea g) da Lei
n.º 3/2004, de 15 de janeiro, e nos termos do disposto nos artigos 44.º
e seguintes do Código do Procedimento Administrativo aprovado pelo
Decreto-Lei n.º 4/2015, de 7 de janeiro, por deliberação do Conselho
Diretivo da Administração Regional de Saúde do Norte, I. P., datada
de 2015-11-20, foi deliberado delegar no Sr. Dr. Adelino Fernando do
Vale Ferreira, enquanto chefe da equipa multidisciplinar a que se refere
a alínea b) do n.º 1 do artigo 2.º da Portaria n.º 153/2012, de 22 de maio,
a competência para os seguintes atos, no âmbito da área da coordenação da intervenção nos comportamentos aditivos e nas dependências:
1 — Fixar os horários de trabalho específicos e autorizar os respetivos
pedidos, nos termos da lei;
2 — Definir e aprovar os horários de trabalho do respetivo pessoal,
observados os condicionalismos legais e regulamentares, devendo notificar os serviços centrais dos mesmos.
A presente deliberação produz efeitos a partir da data da sua publicação, ficando deste modo ratificados todos os atos que no âmbito destas
competências tenham sido praticados.
2015-12-07. — O Vogal do Conselho Diretivo, Ponciano Manuel
Castanheira de Oliveira.
209226349
Despacho n.º 551/2016
Por despacho de 02 de dezembro de 2015 do Vogal do Conselho Diretivo da Administração Regional de Saúde do Norte, I. P., Dr. Ponciano
Oliveira, foi autorizada a mobilidade interna consolidada da Enfermeira
Sara Catarina Valente Oliveira, do mapa de pessoal do ACES Entre
Douro e Vouga I — Aveiro Norte, para o mapa de pessoal do ACES
Entre Douro e Vouga II — Feira/Arouca, nos termos do disposto na
alínea a) do n.º 3 do artigo 99 da LTFP, aprovado pela Lei n.º 35/2014,
de 20 de junho, com efeitos à data do despacho.
2015-12-07. — O Vogal do Conselho Diretivo, Ponciano Manuel
Castanheira de Oliveira.
209224989
Despacho n.º 552/2016
Por despacho de 02 de dezembro de 2015 do Vogal do Conselho Diretivo da Administração Regional de Saúde do Norte, I. P., Dr. Ponciano
Oliveira, foi autorizada a mobilidade interna consolidada da Enfermeira
Raquel Moura Pinto, do mapa de pessoal do ACES Entre Douro e
Vouga I — Aveiro Norte, para o mapa de pessoal do ACES Entre Douro
e Vouga II — Feira/Arouca, nos termos do disposto na alínea a) do n.º 3
do artigo 99 da LTFP, aprovado pela Lei n.º 35/2014, de 20 de junho,
com efeitos à data do despacho.
2015-12-07. — O Vogal do Conselho Diretivo, Ponciano Manuel
Castanheira de Oliveira.
209224948
Despacho n.º 553/2016
Por despacho de 02 de dezembro de 2015 do Vogal do Conselho
Diretivo da Administração Regional de Saúde do Norte, I. P., Dr. Ponciano Oliveira, foi autorizada a mobilidade interna consolidada da Enfermeira Carla Maria Paupério Rocha, do mapa de pessoal do ACES
Grande Porto VII — Gaia, para o mapa de pessoal do ACES Grande
Porto III — Maia/Valongo, nos termos do disposto na alínea a) do n.º 3
do artigo 99 da LTFP, aprovado pela Lei n.º 35/2014, de 20 de junho,
com efeitos à data do despacho.
2015-12-07. — O Vogal do Conselho Diretivo, Ponciano Manuel
Castanheira de Oliveira.
209224923
Despacho n.º 554/2016
Por despacho de 02 de dezembro de 2015 do Vogal do Conselho Diretivo da Administração Regional de Saúde do Norte, I. P., Dr. Ponciano
Oliveira, foi autorizada a mobilidade interna consolidada da Enfermeira

