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aprovada pela Portaria n.º 1553 -C/2008, de 31 de dezembro, com efeitos 
a partir de 6 de março de 2018.

29 de dezembro de 2018. — O Diretor -Geral de Alimentação e Ve-
terinária, Fernando Bernardo.

312110255 

 Aviso n.º 4508/2019
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, procedeu-se à 
consolidação da mobilidade interna, na categoria, no mapa de pessoal da 
Direção-Geral de Alimentação e Veterinária, do técnico superior, Gastão 
Eduardo Clemente da Silva, ao abrigo do disposto no artigo 99.º do 
Anexo à referida Lei, tendo sido celebrado contrato de trabalho em fun-
ções públicas por tempo indeterminado, ficando posicionado entre a 5.ª e 
6.ª posição remuneratória e nível remuneratório situado entre 27 e 31, da 
tabela remuneratória única aprovada pela Portaria n.º 1553-C/2008, de 
31 de dezembro, com efeitos a partir de 1 de dezembro de 2017.

29 de dezembro de 2018. — O Diretor-Geral de Alimentação e Ve-
terinária, Fernando Bernardo.

312110311 

 Aviso n.º 4509/2019
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 procedeu -se à consoli-
dação definitiva da mobilidade, no mapa de pessoal da Direção -Geral de 
Alimentação e Veterinária, da assistente técnica Maria Helena Madeira 
Montez, ao abrigo do disposto no artigo 99.º do Anexo à referida Lei, 
tendo sido celebrado contrato de trabalho em funções públicas com efei-
tos a 1 de janeiro de 2019, ficando posicionada entre a 9.ª e 10.ª posições 
remuneratórias e níveis remuneratórios 14 e 15 da tabela remuneratória 
única aprovada pela Portaria n.º 1553 -C/2008, de 31 de dezembro.

30 de janeiro de 2019. — O Diretor -Geral de Alimentação e Veteri-
nária, Fernando Bernardo.

312110871 

 Aviso n.º 4510/2019
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, procedeu -se à 
consolidação da mobilidade interna, na categoria, no mapa de pessoal 
da Direção -Geral de Alimentação e Veterinária, do assistente técnico, 
Vasco Luís Protásio Fialho, 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 posicionado na 4.ª posição 
remuneratória e no nível remuneratório 9, da tabela remuneratória única 
aprovada pela Portaria n.º 1553 -C/2008, de 31 de dezembro, com efeitos 
a partir de 31 de agosto de 2017.

31 de janeiro de 2019. — O Diretor -Geral de Alimentação e Veteri-
nária, Fernando Bernardo.

312106619 

 Aviso n.º 4511/2019
Nos termos do disposto na alínea b) 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, procedeu -se à consoli-
dação definitiva da mobilidade, no mapa de pessoal da Direção -Geral de 
Alimentação e Veterinária, do assistente técnico, Luís Miguel do Rosário 
Lopes, 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, com efeitos a 20 de junho de 2018, ficando posicionado 
na 1.ª posição remuneratória e nível remuneratório 5, da tabela remunera-
tória única aprovada pela Portaria n.º 1553 -C/2008, de 31 de dezembro.

31 de janeiro de 2019. — O Diretor -Geral de Alimentação e Veteri-
nária, Fernando Bernardo.

312106521 

 Aviso n.º 4512/2019
Nos termos do disposto na alínea b) 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, procedeu -se à consoli-
dação definitiva da mobilidade, no mapa de pessoal da Direção -Geral de 
Alimentação e Veterinária, do assistente técnico, João Pedro da Silva Mil-
-Homens, 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, com efeitos a 12 de março de 2018, ficando posicionado 
na 10.ª posição remuneratória e nível remuneratório 15, da tabela remune-
ratória única aprovada pela Portaria n.º 1553 -C/2008, de 31 de dezembro.

31 de janeiro de 2019. — O Diretor -Geral de Alimentação e Veteri-
nária, Fernando Bernardo.

312106302 

 Aviso n.º 4513/2019
Nos termos do disposto na alínea b) 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, procedeu -se à conso-
lidação definitiva da mobilidade, no mapa de pessoal da Direção -Geral 
de Alimentação e Veterinária, da técnica superior, Ana Rita Marques 
Berenguer, 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, com efeitos a 19 de junho de 2018, ficando posicionada 
na 10.ª posição remuneratória e nível remuneratório 45, da tabela remune-
ratória única aprovada pela Portaria n.º 1553 -C/2008, de 31 de dezembro.

31 de janeiro de 2019. — O Diretor -Geral de Alimentação e Veteri-
nária, Fernando Bernardo.

312110036 

 Aviso n.º 4514/2019
Nos termos do disposto na alínea b) 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 procedeu -se à conso-
lidação definitiva da mobilidade, no mapa de pessoal da Direção -Geral 
de Alimentação e Veterinária, do técnico superior Carlos Manuel Lopes 
Barroso de Moura Alves, ao abrigo do disposto no artigo 99.º do Anexo 
à referida Lei, tendo sido celebrado contrato de trabalho em funções 
públicas com efeitos a 1 de dezembro de 2018, ficando posicionado na 
7.ª posição remuneratória e nível remuneratório 35, da tabela remunera-
tória única aprovada pela Portaria n.º 1553 -C/2008, de 31 de dezembro.

31 de janeiro de 2019. — O Diretor -Geral de Alimentação e Veteri-
nária, Fernando Bernardo.

312110093 

 Aviso n.º 4515/2019
Nos termos do disposto na alínea b) 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 procedeu -se à conso-
lidação definitiva da mobilidade, no mapa de pessoal da Direção -Geral 
de Alimentação e Veterinária, do assistente técnico Vítor Daniel Santos 
Rodrigues, ao abrigo do disposto no artigo 99.º do Anexo à referida Lei, 
tendo sido celebrado contrato de trabalho em funções públicas com efei-
tos a 1 de março de 2019, ficando posicionado entre a 2.ª e 3.ª posição 
remuneratória e entre os níveis remuneratórios 7 e 8, da tabela remunera-
tória única aprovada pela Portaria n.º 1553 -C/2008, de 31 de dezembro.

8 de fevereiro de 2019. — O Diretor -Geral de Alimentação e Veteri-
nária, Fernando Bernardo.

312106465 

 Aviso n.º 4516/2019
Nos termos do disposto na alínea b) 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 procedeu -se à 
consolidação definitiva da mobilidade, no mapa de pessoal da Direção-
-Geral de Alimentação e Veterinária, da técnica superior Cristina Maria 
Batista Rodrigues, ao abrigo do disposto no artigo 99.º do Anexo à refe-
rida Lei, tendo sido celebrado contrato de trabalho em funções públicas 
com efeitos a 1 de fevereiro de 2019, ficando posicionada entre a 4.ª e 
5.ª posição remuneratória e entre os níveis remuneratórios 23 e 27, da 
tabela remuneratória única aprovada pela Portaria n.º 1553 -C/2008, de 
31 de dezembro.

8 de fevereiro de 2019. — O Diretor -Geral de Alimentação e Veteri-
nária, Fernando Bernardo.

312110125 

 Despacho n.º 2874/2019
Verificando-se que o prazo previsto no ponto 3 do Despacho 

n.º 8196/2018, de 1 de agosto, publicado no Diário da República, 
2.ª série, n.º 160, de 21 de agosto de 2018, que aprova o novo modelo 
de Boletim sanitário de cães e gatos, se revela insuficiente para a sua 
plena implementação, mostra-se, neste momento necessário prorrogar 
o mesmo por um período adequado.

Por outro lado, verificou-se a necessidade de melhorar o citado mo-
delo, procedendo-se assim à substituição do Anexo previsto no Despacho 
antes referido.

Assim, ouvida a Ordem dos Médicos Veterinários, determino:
1 — O n.º 3 do Despacho n.º 8196/2018, de 1 de agosto, publicado no 

Diário da República, 2.ª série, n.º 160, de 21 de agosto de 2018, passa 
a ter a seguinte redação:

«3 — Os boletins sanitários aprovados ao abrigo do Ar-
tigo 11.º da Portaria n.º 81/2002, de 24 de janeiro, alterada pela Por-
taria n.º 899/2003 de 28 de agosto e mantidos válidos pelo n.º 1, do 
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2 — O modelo constante do Anexo ao despacho referido no número 
anterior é alterado nos termos do anexo ao presente despacho.

3 — O presente despacho produz efeitos a partir de 22 de fevereiro 
de 2019. 

 ANEXO 

  

artigo 2.º da Portaria n.º 264/2013, de 16 de agosto, podem continuar 
a ser emitidos até 1 de abril de 2019. A partir dessa data, apenas 
podem ser emitidos pelos médicos veterinários os boletins sanitários 
aprovados nos termos do n.º 1.»
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 21 de fevereiro de 2019. — O Diretor-Geral de Alimentação e Veterinária, Fernando Bernardo.

312113828 


