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alterações introduzidas pela Lei n.º 64-A/2008, de 31 de dezembro,
pelo Decreto-Lei n.º 8/2012, de 18 de janeiro, pela Declaração de Retificação n.º 2/2012, de 25 de janeiro, e pelo Decreto-Lei n.º 39/2016,
de 28 de julho.
12. É revogado o Despacho n.º 10428/2011, publicado no Diário
da República, 2.ª série, n.º 158, de 18 de agosto, e derrogado, na parte
aplicável, o Despacho n.º 12083/2011, publicado no Diário da República,
2.ª série, n.º 178, de 15 de setembro.
13. O presente despacho entra em vigor no dia seguinte ao da sua
publicação.
6 de junho de 2017. — O Secretário de Estado da Saúde, Manuel
Martins dos Santos Delgado.
310555948

Administração Central do Sistema de Saúde, I. P.
Aviso n.º 6797/2017
Por despacho de 30 de maio de 2017 da Senhora Presidente do Conselho Diretivo da Administração Central do Sistema de Saúde, I. P.
(ACSS, I. P.), foi homologada a lista de ordenação final do procedimento
concursal comum para preenchimento de um posto de trabalho para a
carreira de assistente técnico do mapa de pessoal da ACSS, I. P., na modalidade de contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado, publicitado através do aviso n.º 91/2017 no Diário da República,
2.ª série — n.º 2, 03 de janeiro de 2017 (referência 2016/B1).
Candidato aprovado:
1.º classificado: Joaquim José Fernandes Alves — 15,60 valores
(quinze valores e sessenta centésimas)
Em cumprimento do disposto no n.º 6 do artigo 36.º da Portaria
n.º 83-A/2009, de 22 de janeiro, republicada pela Portaria n.º 145-A/2011,
de 6 de abril, informa-se que a presente lista está disponível para consulta
nas instalações da ACSS, I. P. (Parque da Saúde de Lisboa, edifício 16,
Av. do Brasil, 53 Lisboa) e na página eletrónica da ACSS, I. P.
30 de maio de 2017. — A Diretora do Departamento de Gestão e
Administração Geral, Manuela Carvalho.
310536231

Direção-Geral da Saúde
Despacho n.º 5347/2017
Ao abrigo do disposto no n.º 7, 8 e 9 e 10 do artigo 4.º do Decreto-Lei n.º 82/2009, de 2 de abril, alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º 135/2013, de 4 de outubro, renovo a comissão de serviço do
Delegado de Saúde da Unidade de Saúde Pública ACES — Alentejo
Central, Dr. Manuel José Galego, médico Assistente Graduado da Carreira Médica de Saúde Pública, sob proposta do Conselho Diretivo da
Administração Regional de Saúde do Alentejo, I. P., ouvida a Diretora
Executiva do referido ACES, e com parecer favorável do Delegado de
Saúde Coordenador do ACES e da Delegada de Saúde Regional.
O presente despacho produz efeitos a 6 de novembro de 2016.
19 de maio de 2017. — O Diretor-Geral, Francisco George.
310535713
Despacho n.º 5348/2017
Ao abrigo do disposto no n.º 7, 8 e 9 e 10 do art.º 4.º do Decreto-Lei n.º 82/2009, de 2 de abril, alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º 135/2013, de 4 de outubro, renovo a comissão de serviço do
Delegado de Saúde da Unidade de Saúde Pública ACES — Alentejo
Central, Dr. José Carlos da Silva Vila, médico Assistente Graduado da
Carreira Médica de Saúde Pública, sob proposta do Conselho Diretivo
da Administração Regional de Saúde do Alentejo, I. P., ouvida a Diretora
Executiva do referido ACES, e com parecer favorável do Delegado de
Saúde Coordenador do ACES e da Delegada de Saúde Regional.
O presente despacho produz efeitos a 6 de novembro de 2016.
19 de maio de 2017. — O Diretor-Geral, Francisco George.
310535665
Despacho n.º 5349/2017
Ao abrigo do disposto no n.º 7, 8 e 9 e 10 do artigo 4.º do Decreto-Lei n.º 82/2009, de 2 de abril, alterado e republicado pelo Decreto-Lei
n.º 135/2013, de 4 de outubro, renovo a comissão de serviço do Delegado
de Saúde da Unidade de Saúde Pública do ACES — Alentejo Central,

Dr. Agostinho Petronilho Simão, médico Assistente Graduado Sénior da
Carreira Médica de Saúde Pública, sob proposta do Conselho Diretivo
da Administração Regional de Saúde do Alentejo, I. P., ouvida a Diretora
Executiva do referido ACES, e com parecer favorável do Delegado de
Saúde Coordenador do ACES e da Delegada de Saúde Regional.
O presente despacho produz efeitos a 6 de novembro de 2016.
19 de maio de 2017. — O Diretor-Geral, Francisco George.
310535616
Despacho n.º 5350/2017
Na sequência do Despacho n.º 9010/2014, publicado no Diário da
República, 2.ª série, n.º 133, de 14/07/2014, e após análise circunstanciada do respetivo desempenho e dos resultados obtidos, evidenciados,
designadamente, no relatório de demonstração de atividades prosseguidas, informo que, ao abrigo do disposto nos artigos 23.º e 24.º do
Estatuto do Pessoal Dirigente para a Administração Pública renovo, com
efeitos a 18 de agosto de 2017, a comissão de serviço da Mestre Ana
Carla Martins Correia no cargo de Chefe de Divisão de Cooperação da
Direção-Geral da Saúde, pelo período de três anos.
23 de maio de 2017. — O Diretor-Geral da Saúde, Francisco George.
310535592

ECONOMIA
Secretaria-Geral
Aviso n.º 6798/2017
Nos termos e para o efeito do disposto nos n.os 8 e 9 do artigo 21.º da
Portaria n.º 83-A/2009, de 22 de janeiro, na sua atual redação, torna-se
público que, por meu despacho de 25 de maio de 2017, foi autorizada
a alteração da composição do júri do procedimento concursal, publicitado pelo Aviso n.º 4838/2017, publicado no Diário da República,
2.ª série, n.º 86, de 4 de maio de 2017, com vista ao preenchimento
de um posto de trabalho da carreira/categoria de Técnico Superior do
mapa de pessoal da Secretaria-Geral da Economia, sendo a Licenciada
Maria da Conceição Canelas dos Anjos Louro, 1.ª vogal suplente do
júri substituída, na composição do mesmo, pelo Licenciado Cristiano
Didiério Rebelo Lucas, Técnico Superior da Direção de Serviços de
Contratação Pública e Património.
A alteração da composição do júri fundamentou-se na circunstância de
a 1.ª vogal suplente ter cessado funções nesta Secretaria-Geral, passando
a exercer funções noutra entidade.
O novo júri dá continuidade e assume integralmente todas as operações
do procedimento já efetuadas, de acordo com o disposto no n.º 10 do
artigo 21.º da citada Portaria.
O presente despacho produz efeitos a 4 de maio de 2017.
26 de maio de 2017. — A Secretária-Geral, Maria Ermelinda Paulo
Rodrigues da Silva Carrachás.
310529558
Aviso n.º 6799/2017
Em cumprimento do disposto na alínea b) do n.º 1 do artigo 4.º da Lei
n.º 35/2014, de 20 de junho, torna-se público que, por meu despacho de
22 de maio de 2017, a trabalhadora Maria Cristina Lopes Alves Patrão,
concluiu, com sucesso, o período experimental na carreira/ categoria de
técnico superior, de acordo com a avaliação efetuada nos termos do n.º 4
do artigo 46.º da Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas, aprovada
pela Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, sendo o tempo de duração desse
período contado para efeitos da atual carreira e categoria.
26 de maio de 2017. — A Secretária-Geral, Maria Ermelinda Paulo
Rodrigues da Silva Carrachás.
310529517

Direção-Geral das Atividades Económicas
Despacho (extrato) n.º 5351/2017
Nos termos do disposto na alínea b) do n.º 1 e do n.º 2 do artigo 4.º
da Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, torna-se público que, na sequência
do meu despacho de 21 de fevereiro de 2017 e, obtida a anuência da
Diretora-Geral da Política de Justiça, se procedeu à consolidação da
mobilidade na categoria, no mapa de pessoal da Direção-Geral das
Atividades Económicas, da técnica superior Irene Maria Ribeiro Graça,
ao abrigo do disposto no artigo 99.º do Anexo à referida lei, tendo
sido celebrado contrato de trabalho em funções públicas por tempo
indeterminado, ficando posicionada na 2.ª posição remuneratória e no

