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Contrato (extrato) n.º 422/2016
Extrato do contrato-programa no âmbito do Serviço
Nacional de Saúde
Nos termos do n.º 3 do artigo 146.º da Lei n.º 83-C/2013 de 31 de
dezembro, dá-se conhecimento que foi celebrado, a 22 de maio de 2014,
entre a Administração Regional de Saúde do Norte, I. P. e o Centro
Hospitalar Tâmega e Sousa, E. P. E., integrado no Serviço Nacional de
Saúde, o contrato-programa para o triénio de 2013-2015, o qual estabelece as cláusulas específicas de financiamento para o ano de 2014.
O contrato-programa foi homologado por despacho de 12 de agosto
de 2015, do Secretário de Estado da Saúde e por despacho de 22 de
setembro de 2015, da Secretária de Estado do Tesouro. O valor global
do aditamento é de 69.759.075,73 Euros.
O contrato-programa que aqui se refere encontra-se publicado na
página eletrónica da Administração Central do Sistema de Saúde, I. P.
14-06-2016. — A Presidente do Conselho Diretivo, Marta Temido.
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Contrato (extrato) n.º 423/2016
Extrato do contrato-programa no âmbito
do Serviço Nacional de Saúde
Nos termos do n.º 3 do artigo 146.º da Lei n.º 83-C/2013 de 31 de
dezembro, dá-se conhecimento que foi celebrado, a 17 de abril de 2014,
entre a Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo, I. P.
e o Hospital Distrital de Santarém, E. P. E., integrado no Serviço Nacional de Saúde, o contrato-programa para o triénio de 2013-2015, o
qual estabelece as cláusulas específicas de financiamento para o ano
de 2014. O contrato-programa foi homologado por despacho de 29 de
junho de 2015, do Secretário de Estado da Saúde e por despacho de
01 de outubro de 2015, da Secretária de Estado do Tesouro. O valor
global do aditamento é de 56.249.829,33 Euros.
O contrato-programa que aqui se refere encontra-se publicado na
página eletrónica da Administração Central do Sistema de Saúde, I. P.
14-06-2016. — A Presidente do Conselho Diretivo, Marta Temido.
209714893

Administração Regional de Saúde do Alentejo, I. P.
Deliberação (extrato) n.º 1119/2016
Por deliberação do Conselho Diretivo da Administração Regional de
Saúde do Alentejo, I. P., proferido em 12/05/2016, foi autorizada a consolidação da mobilidade interna na categoria, do técnico superior, José
Manuel Cabacinho Gato, ao abrigo do n.º 3 do artigo 99.º da Lei Geral
do Trabalho em Funções Públicas (LTFP), aprovada pela Lei n.º 35/2014,
de 20 de junho, do mapa de pessoal da Faculdade de Psicologia Universidade de Lisboa, para o mapa de pessoal da Unidade de Apoio à Gestão
da ACES Alentejo Central, com efeitos a 01 de maio de 2016.
04 de julho de 2016. — A Vogal do Conselho Diretivo, Paula
Alexandra Ângelo Ribeiro Marques.
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PLANEAMENTO E DAS INFRAESTRUTURAS
Gabinete do Secretário de Estado das Infraestruturas
Despacho n.º 9052/2016
1 — Ao abrigo do disposto no n.º 2 do artigo 3.º, nos n.os 1 e 2 do
artigo 11.º e no artigo 12.º do Decreto-Lei n.º 11/2012, de 20 de janeiro,
designo para exercer as funções de auxiliar no meu gabinete Alda Maria da Silva, Operadora de Apoio Administrativo da Infraestruturas de
Portugal, S. A.
2 — Os encargos com a remuneração da designada são assegurados
pelo respetivo serviço de origem e pelo orçamento do meu gabinete,
nos termos dos n.os 12 e 13 do artigo 13.º do Decreto-Lei n.º 11/2012,
de 20 de janeiro.
3 — Para efeitos do disposto na alínea a) do artigo 12.º do Decreto-Lei
n.º 11/2012 de 20 de janeiro, a nota curricular da designada é publicada
em anexo ao presente despacho.
4 — Nos termos do n.º 3 do artigo 11.º do mencionado decreto-lei, o
presente despacho produz efeitos a partir de 1 de julho de 2016.

5 — Conforme o disposto nos artigos 12.º e 18.º do supracitado
decreto-lei, publique-se na 2.ª série do Diário da República e publicite-se na página eletrónica do Governo.
1 de julho de 2016. — O Secretário de Estado das Infraestruturas,
Guilherme Waldemar Goulão dos Reis d’Oliveira Martins.
Nota curricular
Dados Biográficos
Nome: Alda Maria da Silva
Data e local de nascimento: 28 de novembro de 1960
Habilitações literárias
12.º ano
Percurso Profissional
2015 — Operadora de Apoio Administrativo na Direção de Segurança
e Sustentabilidade da Infraestruturas de Portugal, S. A.
2013 — Operadora de Apoio Administrativo do Serviço Operacional
Comum
2011 — Operadora de Apoio Administrativo da Assessoria de Gestão
Desde 2007 que assegura tarefas de apoio administrativo, nomeadamente:
Registo de correspondência em SAP
Inserção de dados em suporte informático
Apoio logístico de reuniões
Apoio variado ao Conselho de Administração Executivo
Serviços de Portaria
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ECONOMIA
Secretaria-Geral
Despacho n.º 9053/2016
De acordo com o disposto nos artigos 20.º e 21.º da Lei n.º 2/2004, de
15 de janeiro, alterada e republicada pela Lei n.º 64/2011, de 22 de dezembro, foi aberto procedimento concursal, através do aviso n.º 15300/2015,
publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 254, de 30 de dezembro
de 2015, com vista ao preenchimento do cargo de Diretor de Serviços
de Documentação, Comunicação e Relações Públicas, cargo de direção
intermédia de 1.º grau da Secretaria-Geral da Economia.
Cumpridos todos os formalismos legais e concluída a seleção, o júri
propôs, fundamentadamente, que a designação para o cargo recaísse
sobre a candidata Carla Maria do Rosário Santo, a qual preenche os
requisitos legais exigidos e possui o perfil e as características necessárias
ao exercício das atribuições e à prossecução dos objetivos da Direção de
Serviços de Documentação, Comunicação e Relações Públicas.
Assim, designo para o cargo de Diretor de Serviços de Documentação,
Comunicação e Relações Públicas, a Licenciada Carla Maria do Rosário
Santo, em comissão de serviço, pelo período de três anos, nos termos
dos n.os 9 e 10 do artigo 21.º da Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro, alterada
e republicada pela Lei n.º 64/2011, de 22 de dezembro.
A designada fica autorizada a optar pelo vencimento ou retribuição
base da sua função, cargo ou categoria de origem, nos termos do disposto
no n.º 3 do artigo 31.º do citado diploma legal.
11 de julho de 2016. — A Secretária-Geral, Maria Ermelinda Paulo
Rodrigues da Silva Carrachás.
Nota Curricular de Carla Maria do Rosário Santo
1 — Dados pessoais
Nome: Carla Maria do Rosário Santo.
Data de nascimento: 21 de julho de 1970.
2 — Habilitações académicas
2008-2009 — Aprovação no Curso de Estudos Avançados do doutoramento em Documentación y Información, pela Universidade Complutense de Madrid/Alcalá convénio com Universidade Lusófona de Lisboa.
2004 — Curso de mestrado em Ciências da Informação, variante de
arquivo pela Universidade de Évora.
1999 — Pós-graduação em Ciências Documentais, variante de arquivo
pela Universidade Autónoma de Lisboa.
1996 — Licenciatura em História, pela Universidade Lusíada de
Lisboa.

