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O contrato-programa que aqui se refere encontra-se publicado na
página eletrónica da Administração Central do Sistema de Saúde, I. P.
25-08-2016. — A Presidente do Conselho Diretivo, Marta Temido.
209961157
Contrato (extrato) n.º 549/2016
Extrato do contrato-programa no âmbito do Serviço
Nacional de Saúde
Nos termos do n.º 3 do artigo 147.º da Lei n.º 82-B/2014 de 31 de
dezembro, alterada pela Lei n.º 159-E/2015, de 30 de dezembro, dá-se conhecimento que foi celebrado, a 05 de maio de 2015, entre a
Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo, I. P. e o
Instituto Oftalmológico Dr. Gama Pinto, 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 2015.
O contrato-programa foi homologado por despacho de 07 de julho de
2015, do Secretário de Estado da Saúde. O valor global do aditamento
é de 8.745.133,08 Euros.
O contrato-programa que aqui se refere encontra-se publicado na
página eletrónica da Administração Central do Sistema de Saúde, I. P.
25-08-2016. — A Presidente do Conselho Diretivo, Marta Temido.
209960971
Contrato (extrato) n.º 550/2016
Extrato do contrato-programa no âmbito do Serviço
Nacional de Saúde
Nos termos do n.º 3 do artigo 147.º da Lei n.º 82-B/2014 de 31 de
dezembro, alterada pela Lei n.º 159-E/2015, de 30 de dezembro, dá-se
conhecimento que foi celebrado, a 20 de fevereiro de 2015, entre a
Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo, I. P. e o
Centro Hospitalar Médio Tejo, 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 2015.
O contrato — programa foi homologado por despacho de 21 de julho
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 66.799.944,58 Euros.
O contrato-programa que aqui se refere encontra-se publicado na
página eletrónica da Administração Central do Sistema de Saúde, I. P.
25-08-2016. — A Presidente do Conselho Diretivo, Marta Temido.
209960825
Contrato (extrato) n.º 551/2016
Extrato do contrato-programa no âmbito do Serviço
Nacional de Saúde
Nos termos do n.º 3 do artigo 147.º da Lei n.º 82-B/2014 de 31 de
dezembro, alterada pela Lei n.º 159-E/2015, de 30 de dezembro, dá-se
conhecimento que foi celebrado, a 20 de fevereiro de 2015, entre a
Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo, I. P. e o
Centro Hospitalar Lisboa Norte, 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 2015.
O contrato — programa foi homologado por despacho de 01 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 311.871.185,95 Euros.
O contrato-programa que aqui se refere encontra-se publicado na
página eletrónica da Administração Central do Sistema de Saúde, I. P.
25-08-2016. — A Presidente do Conselho Diretivo, Marta Temido.
209960769
Contrato (extrato) n.º 552/2016
Extrato do contrato-programa no âmbito
do Serviço Nacional de Saúde
Nos termos do n.º 3 do artigo 147.º da Lei n.º 82-B/2014 de 31 de
dezembro, alterada pela Lei n.º 159-E/2015, de 30 de dezembro, dá-se
conhecimento que foi celebrado, a 20 de maio de 2015, entre a Administração Regional de Saúde do Centro, I. P. e o Centro de Medicina
de Reabilitação da Região Centro Rovisco Pais, 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 2015. O contrato-programa foi homologado por despacho de 07 de
julho de 2015, do Secretário de Estado da Saúde. O valor global do
aditamento é de 5.118.015,42 Euros.
O contrato-programa que aqui se refere encontra-se publicado na
página eletrónica da Administração Central do Sistema de Saúde, I. P.
25-08-2016. — A Presidente do Conselho Diretivo, Marta Temido.
209961562
Contrato (extrato) n.º 553/2016
Extrato do contrato-programa no âmbito do Serviço
Nacional de Saúde
Nos termos do n.º 3 do artigo 147.º da Lei n.º 82-B/2014 de 31 de
dezembro, alterada pela Lei n.º 159-E/2015, de 30 de dezembro, dá-se conhecimento que foi celebrado, a 20 de fevereiro de 2015, entre
a Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo, I. P.
e o Centro Hospitalar Lisboa Central, 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 2015. O contrato — programa foi homologado por despacho de 06
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 343.715.536,49 Euros.
O contrato-programa que aqui se refere encontra-se publicado na
página eletrónica da Administração Central do Sistema de Saúde, I. P.
25-08-2016. — A Presidente do Conselho Diretivo, Marta Temido.
209960711
Contrato (extrato) n.º 554/2016
Extrato do contrato-programa no âmbito
do Serviço Nacional de Saúde
Nos termos do n.º 3 do artigo 147.º da Lei n.º 82-B/2014 de 31 de
dezembro, alterada pela Lei n.º 159-E/2015, de 30 de dezembro, dá-se
conhecimento que foi celebrado, a 15 de julho de 2015, entre a Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo, I. P. e o Instituto
Português de Oncologia de Lisboa Francisco Gentil, 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 2015. O contrato-programa foi homologado por despacho
de 06 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 98.538.927,91 Euros.
O contrato-programa que aqui se refere encontra-se publicado na
página eletrónica da Administração Central do Sistema de Saúde, I. P.
25-08-2016. — A Presidente do Conselho Diretivo, Marta Temido.
209961019
Contrato (extrato) n.º 555/2016
Extrato do contrato-programa no âmbito
do Serviço Nacional de Saúde
Nos termos do n.º 3 do artigo 147.º da Lei n.º 82-B/2014 de 31 de
dezembro, alterada pela Lei n.º 159-E/2015, de 30 de dezembro, dá-se
conhecimento que foi celebrado, a 16 de abril de 2015, entre a Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo, I. P. e o Centro
Hospitalar do Oeste, 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 2015. O contrato-programa
foi homologado por despacho de 07 de julho de 2015, do Secretário
de Estado da Saúde. O valor global do aditamento é de 54.707.762,97
Euros.
O contrato-programa que aqui se refere encontra-se publicado na
página eletrónica da Administração Central do Sistema de Saúde, I. P.
25-08-2016. — A Presidente do Conselho Diretivo, Marta Temido.
209960858
Contrato (extrato) n.º 556/2016
Extrato do contrato-programa no âmbito
do Serviço Nacional de Saúde
Nos termos do n.º 3 do artigo 147.º da Lei n.º 82-B/2014 de 31 de
dezembro, alterada pela Lei n.º 159-E/2015, de 30 de dezembro, dá-se
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conhecimento que foi celebrado, a 20 de fevereiro de 2015, entre a
Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo, I. P. e
o Centro Hospitalar Lisboa Ocidental, 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 2015. O contrato-programa foi homologado por despacho de 01 de
junho de 2015, do Secretário de Estado da Saúde e por despacho de 23
de setembro de 2015, da Secretária de Estado do Tesouro. O valor global
do aditamento é de 179.228.752,43 Euros.
O contrato-programa que aqui se refere encontra-se publicado na
página eletrónica da Administração Central do Sistema de Saúde, I. P.
25-08-2016. — A Presidente do Conselho Diretivo, Marta Temido.
209960785

Administração Regional de Saúde do Centro, I. P.
Aviso n.º 13310/2016
Por deliberação do Conselho Diretivo de 13 de outubro de 2016 e
nos termos dos artigos 45.º e seguintes da LTFP, aprovada em anexo
à Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, e do artigo 19.º, do Decreto-Lei
n.º 248/2009, de 22 de setembro, torna-se público que Carla Maria Antunes Fonseca Machado concluiu com sucesso o período experimental,
na sequência da celebração de contrato de trabalho em funções públicas
por tempo indeterminado, para desempenho de funções de enfermeira
da carreira especial de Enfermagem, posição remuneratória entre a 1.ª e
a 2.ª e entre a 15 e a 19 da categoria, em lugar do mapa de pessoal da
Administração Regional de Saúde do Centro, I. P., ACES Cova da Beira,
reportando-se o seu início a 1 de junho de 2016.
14 de outubro de 2016. — O Presidente do Conselho Diretivo da ARS
Centro, I. P., José Manuel Azenha Tereso.
209956776
Aviso n.º 13311/2016
Por deliberação do Conselho Diretivo de 13 de outubro de 2016 e
nos termos dos artigos 45.º e seguintes da LTFP, aprovada em anexo
à Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, e do artigo 19.º, do Decreto-Lei
n.º 248/2009, de 22 de setembro, torna-se público que Leónia Andreia
Carvalho Duarte concluiu com sucesso o período experimental, na
sequência da celebração de contrato de trabalho em funções públicas
por tempo indeterminado, para desempenho de funções de enfermeira
da carreira especial de Enfermagem, posição remuneratória posição
remuneratória 1.ª/11 e nível remuneratório 15, em lugar do mapa de
pessoal da Administração Regional de Saúde do Centro, I. P., ACES
Pinhal Litoral, reportando-se o seu início a 1 de maio de 2016.
14 de outubro de 2016. — O Presidente do Conselho Diretivo da ARS
Centro, I. P., José Manuel Azenha Tereso.
209957001
Aviso n.º 13312/2016
Por deliberação do Conselho Diretivo de 13 de outubro de 2016 e
nos termos dos artigos 45.º e seguintes da LTFP, aprovada em anexo
à Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, e do artigo 19.º, do Decreto-Lei
n.º 248/2009, de 22 de setembro, torna-se público que Vânea Marisa
Cardoso Pina concluiu com sucesso o período experimental, na sequência
da celebração de contrato de trabalho em funções públicas por tempo
indeterminado, para desempenho de funções de enfermeira da carreira
especial de Enfermagem, posição remuneratória posição remuneratória 1.ª/11 e nível remuneratório 15, em lugar do mapa de pessoal da
Administração Regional de Saúde do Centro, I. P., ACES Cova da Beira,
reportando-se o seu início a 15 de maio de 2016.
14 de outubro de 2016. — O Presidente do Conselho Diretivo da ARS
Centro, I. P., José Manuel Azenha Tereso.
209956921
Nome

Ana Rita Amaral Matos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ana Sofia da Silva Pestana Figueira . . . . . . . . . . . .
André Filipe Correia Lacerda da Silva Leitão . . . . .
Andreia Joana Santos de Castro. . . . . . . . . . . . . . . .
Catarina Sofia Fraga Alves . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Cláudia Isabel Penedo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Gonçalo Manuel Carvalheiro Envia. . . . . . . . . . . . .
Joana Margarida de Sousa Pereira Azeredo . . . . . .

Aviso n.º 13313/2016
Por deliberação do Conselho Diretivo de 13 de outubro de 2016 e
nos termos dos artigos 45.º e seguintes da LTFP, aprovada em anexo
à Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, e do artigo 19.º, do Decreto-Lei
n.º 248/2009, de 22 de setembro, torna-se público que Clementina Maria
Alves Dias concluiu com sucesso o período experimental, na sequência
da celebração de contrato de trabalho em funções públicas por tempo
indeterminado, para desempenho de funções de enfermeira da carreira
especial de Enfermagem, posição remuneratória entre a 1.ª e a 2.ª e entre
a 15 e a 19 da categoria, em lugar do mapa de pessoal da Administração
Regional de Saúde do Centro, I. P., ACES Cova da Beira, reportando-se
o seu início a 15 de junho de 2016.
14 de outubro de 2016. — O Presidente do Conselho Diretivo da ARS
Centro, I. P., José Manuel Azenha Tereso.
209956792

Administração Regional de Saúde de Lisboa
e Vale do Tejo, I. P.
Aviso (extrato) n.º 13314/2016
Em cumprimento do disposto no artigo 4.º da Lei n.º 35/2014, de 20 de
junho, torna-se público que, na sequência de procedimento concursal
aberto por aviso n.º 2619/2013, publicado no Diário da República,
2.ª série, n.º 38 de 22 de fevereiro de 2013, foi celebrado contrato de
trabalho em funções públicas por tempo indeterminado, com efeitos a
partir de 1 de agosto de 2016, com a trabalhadora Patrícia Andreia Graça
Rodrigues Mendes, para o preenchimento de um posto de trabalho da
categoria de Enfermeira, da carreira especial de enfermagem, do mapa
de pessoal da Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do
Tejo, I. P./ACES Médio Tejo, com a remuneração base definida nos
termos do Decreto-Lei n.º 122/2010, de 11 de novembro, correspondente a 1.201,48€.
Para efeitos do disposto no n.º 1 do artigo 46.º da Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas, anexo da Lei n.º 35/2014 de 20/6, o júri para
o período experimental terá a seguinte composição:
Presidente: Maria Elisa Camilo da Silva Vicente, Enfermeira-Chefe
1.º Vogal Efetivo: Vítor Manuel Silva Lopes, Enfermeiro Graduado
2.º Vogal Efetivo: Maria Graça Gonçalves Bento Sebastião, Enfermeira Graduada
1.º Vogal Suplente: Ana Bela Ferreira Nunes Picão Santos, Enfermeira
Especialista
2.º Vogal Suplente: Sandra Margarida Faria Sousa, Enfermeira Graduada
O período experimental inicia-se com a celebração do referido 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.
5 de setembro de 2016. — O Vogal do Conselho Diretivo da ARSLVT,
I. P., Nuno Ribeiro de Matos Venade.
209957756
Aviso (extrato) n.º 13315/2016
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, na sequência
do procedimento concursal, aberto pelo aviso n.º 7530-B/2016, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 113, de 15 de junho, entre
a Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo, I. P.,
representada por Nuno Ribeiro de Matos Venade, na qualidade de Vogal
do Conselho Diretivo e os trabalhadores que constam do quadro em
anexo, foram celebrados contratos de trabalho em funções públicas por
tempo indeterminado, para a categoria de assistente da carreira especial
médica, área de medicina geral e familiar:

Categoria

Posição/nível
remuneratório

Remuneração

ACES

Início de funções

Assistente MGF . . .
Assistente MGF . . .
Assistente MGF . . .
Assistente MGF . . .
Assistente MGF . . .
Assistente MGF . . .
Assistente MGF . . .
Assistente MGF . . .

1.ª/45
1.ª/45
1.ª/45
1.ª/45
1.ª/45
1.ª/45
1.ª/45
1.ª/45

2 746,24 €
2 746,24 €
2 746,24 €
2 746,24 €
2 746,24 €
2 746,24 €
2 746,24 €
2 746,24 €

Lisboa Ocidental e Oeiras
Lisboa Ocidental e Oeiras
Amadora. . . . . . . . . . . . .
Sintra . . . . . . . . . . . . . . .
Loures/Odivelas . . . . . . .
Cascais . . . . . . . . . . . . . .
Sintra . . . . . . . . . . . . . . .
Lisboa Ocidental e Oeiras

01-08-2016
01-08-2016
18-08-2016
01-08-2016
16-08-2016
01-08-2016
01-08-2016
01-08-2016

