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 Despacho (extrato) n.º 14158/2015
Por deliberação do Conselho Diretivo da Administração Regional de 

Saúde de Lisboa e Vale do Tejo, IP, de 02 de dezembro de 2014, foi auto-
rizada a passagem do regime de trabalho de tempo completo de 35 horas 
semanais para o regime de trabalho a tempo parcial de 20 horas semanais, 
a José Vasco Costa Sousa, clínico geral, do mapa de pessoal da Admi-
nistração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo, I. P., do Agru-
pamento de Centros de Saúde da Amadora, com efeitos a 01 de agosto 
de 2014, nos termos dos artigos 150.º a 156.º do Código do Trabalho, 
aprovado pela Lei n.º 7/2009, de 12 de fevereiro, na versão atualizada, 
por remissão constante do artigo 68.º da Lei n.º 35/2014 de 20 de junho.

5 de outubro de 2015. — O Vogal do Conselho Diretivo da ARSLVT, 
I. P., Nuno Venade.

209128436 

 Despacho (extrato) n.º 14159/2015
Por deliberação do Conselho Diretivo da Administração Regional 

de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo, IP, de 10 de março de 2015, foi 
autorizada a passagem do regime de trabalho de tempo completo de 
40 horas semanais para o regime de trabalho a tempo parcial de 32 horas 
semanais, a Isabel Maria Pires Soares Mascarenhas, Helena Maria Mar-
tins Duarte e Maria Helena Branco Alves Pereira, assistentes graduadas 
de medicina geral e familiar, do mapa de pessoal da Administração 
Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo, I. P., do Agrupamento 
de Centros de Saúde da Amadora, com efeitos a 01 de maio de 2015, 
nos termos dos artigos 150.º a 156.º do Código do Trabalho, aprovado 
pela Lei n.º 7/2009, de 12 de fevereiro, na versão atualizada, por 
remissão constante do artigo 68.º da Lei n.º 35/2014 de 20 de junho.

5 de outubro de 2015. — O Vogal do Conselho Diretivo da ARSLVT, 
I. P., Nuno Venade.

209128363 

 Despacho (extrato) n.º 14160/2015
Por deliberação do Conselho Diretivo da Administração Regional 

de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo, IP, de 02 de dezembro de 2014, 
foi autorizada a passagem do regime de trabalho de tempo completo 
de 40 horas semanais para o regime de trabalho a tempo parcial de 
20 horas semanais, a António Carlos Balsa da Silva, clínico geral, do 
mapa de pessoal da Administração Regional de Saúde de Lisboa e 
Vale do Tejo, I. P., do Agrupamento de Centros de Saúde da Amadora, 
com efeitos a 01 de setembro de 2014, nos termos dos artigos 150.º a 
156.º do Código do Trabalho, aprovado pela Lei n.º 7/2009, de 12 de 
fevereiro, na versão atualizada, por remissão constante do artigo 68.º 
da Lei n.º 35/2014 de 20 de junho.

5 de outubro de 2015. — O Vogal do Conselho Diretivo da ARSLVT, 
I. P., Nuno Venade.

209128339 

 Despacho (extrato) n.º 14161/2015
Por despacho de 10/08/2015 do Vogal do Conselho Diretivo da Ad-

ministração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo, IP, e nos 
termos do artigo 99.º da Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, foi autorizada 
a consolidação da mobilidade interna, do Assistente de Medicina Ge-
ral e Familiar, Benjamim Marques Coimbra, do mapa de pessoal da 
Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo, IP, ACES 
Loures/Odivelas, para o ACES Lezíria.

09/10/2015. — O Vogal do Conselho Diretivo da ARSLVT, I. P., Nuno 
Ribeiro de Matos Venade.

209128299 

 Despacho (extrato) n.º 14163/2015
Por despacho do Vogal do Conselho Diretivo da Administração Regio-

nal de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo, IP, de 30 -01 -2015, foi autorizada 
a consolidação da mobilidade interna ao Assistente da Carreira Especial 
Médica, área de Medicina Geral e Familiar, Hugo Samuel Tavares Pinto 
Gonçalves, do mapa de pessoal da Administração Regional de Saúde de 
Lisboa e Vale do Tejo, I. P., Agrupamento de Centros de Saúde de Setú-
bal/Palmela para o Agrupamento de Centros de Saúde de Almada/Seixal, 
nos termos do artigo 99.º da Lei n.º 35/2014, de 20 de junho.

20 de outubro de 2015. — O Vogal do Conselho Diretivo da 
ARSLVT, I. P., Nuno Venade.

209128022 

 Despacho (extrato) n.º 14164/2015
Por despacho do Vogal do Conselho Diretivo da Administração Regio-

nal de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo, I. P., de 2015 -09 -11, foi autorizada 
a consolidação da mobilidade interna, nos termos do artigo 99.º da Lei 
n.º 35/2014, de 20 de junho, a Ana Maria Sampaio Maia Lima Costa 
Dinis, assistente graduada da carreira especial médica de saúde pública, 
do mapa de pessoal da Administração Regional de Saúde de Lisboa e 
Vale do Tejo, I. P., Agrupamento de Centros de Saúde do Médio Tejo, 
para o Departamento de Saúde Pública.

21 de outubro de 2015. — O Vogal do Conselho Diretivo da ARSLVT, 
I. P., Nuno Venade.

209128517 

 Despacho (extrato) n.º 14165/2015
Por despacho do Vogal do Conselho Diretivo da Administração Re-

gional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo, I. P., de 2015 -09 -11, foi au-
torizada a consolidação da mobilidade interna, nos termos do artigo 99.º 
da Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, a Carla Maria Lacerda Rascôa, 
assistente graduada da carreira especial médica de saúde pública, do 
mapa de pessoal da Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale 
do Tejo, I. P., Agrupamento de Centros de Saúde do Estuário do Tejo, 
para o Departamento de Saúde Pública.

21 de outubro de 2015. — O Vogal do Conselho Diretivo da ARSLVT, 
I. P., Nuno Venade.

209128599 

 Administração Regional de Saúde do Algarve, I. P.

Aviso (extrato) n.º 14053/2015
1 — Nos termos do n.º 5 do artigo 47.º do Decreto-Lei n.º 280/2007, de 7 

de agosto, publica-se a lista provisória de bens imóveis do domínio privado 
da Administração Regional de Saúde do Algarve, I. P., elaborada por este 
Instituto Público, a qual foi homologada por Despacho de 24 de abril de 
2015, do Secretário de Estado da Saúde, proferido ao abrigo das competên-
cias subdelegadas pela conjugação do Despacho n.º 9209/2011, de 18 de 
julho, do Ministro da Saúde, publicado no Diário da República, 2.ª série, 
n.º 140, de 22 de julho e do Despacho n.º 14134/2011, de 11 de outubro, do 
Ministro da Saúde, publicado Diário da República, 2.ª série, n.º 201, de 19 de 
outubro, e enviada previamente à Direção-Geral do Tesouro e das Finanças, 
em processo de justificação administrativa para efeitos de registo predial.

2 — Da homologação da lista referida no número anterior podem os 
interessados apresentar reclamação no prazo de 30 dias a contar desta 
publicação, nos termos do n.º 6 do artigo 47.º do referido decreto-lei.

29 de outubro de 2015. — O Presidente do Conselho Diretivo da 
Administração Regional de Saúde do Algarve, I. P., João Manoel da 
Silva Moura dos Reis.

Lista de imóveis organizada pela Administração
Regional de Saúde do Algarve

(Nos termos e para os efeitos do disposto nos artigos 46.º
a 49.º do Decreto-Lei n.º 280/2007, de 7 de agosto) 

 Despacho (extrato) n.º 14162/2015
Por despacho de 21/09/2015, do Vogal do Conselho Diretivo da Ad-

ministração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo, I. P., e nos 
termos do artigo 304.º da Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, foi autorizado 
o pedido de denúncia do contrato de trabalho em funções públicas por 
tempo indeterminado, com efeitos a 03/10/2015, à assistente de medicina 
geral e familiar, Raquel Maria Sousa e Silva Ascenção, do mapa de pes-
soal da Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo, I. P., 
Agrupamento de Centros de Saúde de Lisboa Ocidental e Oeiras.

14 de outubro de 2015. — O Vogal do Conselho Diretivo da Admi-
nistração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo, I. P., Nuno Ribeiro 
de Matos Venade.

209128217 

Prédio Urbano, designado por Centro de 
Saúde de Loulé.

Denominação

Loulé. Lugar

Avenida Engenheiro Laginha Serafim, Sítio 
da Farfã, Estrada Nacional n.º 396, São 
Clemente, 8100-740 Loulé.

Rua, Número de Polícia
e Código Postal
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Norte: Rotunda, Terreno e Avenida Circular 
Norte.

Sul: Rua.
Nascente: Avenida Engenheiro Laginha Serafim.
Poente: Caminho e Terrenos.

Confrontações

Faro. Distrito

Loulé. Concelho

São Clemente (Loulé). Freguesia

Urbano. Natureza

Prédio Urbano, composto por dois pisos (R/C 
e 1.º Andar), em propriedade total com três 
divisões suscetíveis de utilização indepen-
dente (Centro de Saúde, Internamento e 
Unidade de Saúde Familiar), com um total 
de 124 divisões e logradouro (Serviços 
de Saúde).

Composição

3.280,00. Área Coberta (m²)

9.720,00. Área Descoberta (m²)

U11613.
(Provém do Artigo U9725, o qual provém do 

Artigo U7071. Este último provém do Artigo 
Rústico R2671).

Artigo da Matriz

Prédio Descrito sob o n.º 03809/140492, desanexado 
do Prédio Descrito sob o n.º 01905/160588, a 
favor do Município de Loulé.

Pretende-se descrever a construção que se encontra 
omissa, bem como, a titularidade a favor da 
ARS Algarve, I. P.

Descrito Sob
os Números

Concluído a 29/09/1993 e Ampliado a 
19/05/2003 e 28/10/2010.

(Instalações Modulares Pré-fabricadas).
Isento de Licenciamento Municipal por ter 

sido construído pelo Estado, nos termos 
da Alínea c), do n.º 1 do Artigo 3.º do De-
creto-Lei n.º 445/91, de 20 denovembro e 
nos termos do Artigo 7.º do Decreto-Lei 
n.º 555/99, de 16 de dezembro (Ampliação).

Licença

 209126719 
 Declaração de retificação n.º 1050/2015

Por ter saído com inexatidão o Despacho (extrato) n.º 11864/2015, 
no Diário da República, 2.ª série, n.º 207, de 2015 -10 -22, retifica -se 
que onde se lê:

«Aces Algarve II — Barlavento
Sónia Jaqueline da Costa Fernandes Medicina Geral e Familiar
Humberto Quaresma dos Ramos Saúde Pública»

deve ler-se:
«Aces Algarve II — Barlavento

Sónia Jaqueline da Costa Fernandes — Medicina Geral e Familiar
Humberta Quaresma dos Ramos — Saúde Pública»

26 de outubro de 2015. — O Presidente do Conselho Diretivo da 
Administração Regional de Saúde do Algarve, I. P., Dr. João Moura Reis.

209126451 

 Deliberação (extrato) n.º 2185/2015
Para os devidos efeitos, torna -se público que, por deliberação do 

Conselho Diretivo da Administração Regional de Saúde do Algarve, I. P., 
datada de 23 -10 -15, ao abrigo do disposto nos artigos 280.º e seguintes da 
Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, foi autorizado o pedido de licença sem 
remuneração ao Técnico Superior — Capelão Luís Gonzaga do Nasci-
mento Nunes, pertencente ao mapa de pessoal desta Administração Regio-
nal do Algarve, IP, com efeitos a 31 de outubro, pelo período de 10 anos.

27 de outubro de 2015. — O Presidente do Conselho Diretivo, João 
Moura Reis.

209126621 

 MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CIÊNCIA
Direção-Geral da Administração Escolar

Despacho (extrato) n.º 14166/2015
Nos termos da 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 27 de outubro de 2015, 
foi autorizada a consolidação da mobilidade na categoria da assistente 
técnica Fernanda Maria Nascimento Ribeiro no Agrupamento de Escolas 
de Fornos de Algodres, nos termos do artigo 99.º da Lei Geral do Trabalho 
em Funções Públicas, aprovada pela Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, pre-
cedida do Despacho n.º 3068/2015, de 9 de outubro de 2015, do Secretário 
de Estado da Administração Pública proferido nos termos do artigo 50.º 
da Lei n.º 82 -B/2014, de 31 de dezembro, e após obtida a anuência da 
Câmara Municipal de Sintra, mantendo o posicionamento entre a 1.ª e a 
2.ª posição remuneratória, com produção de efeitos à data do despacho.

30 de outubro de 2015. — A Diretora -Geral, Maria Luísa Gaspar 
Pranto Lopes Oliveira.

209115962 

 Direção-Geral dos Estabelecimentos Escolares
Agrupamento de Escolas António Gedeão, Almada

Aviso n.º 14054/2015
Nos termos do disposto no n.º 6 do artigo 36.º, da Portaria 

n.º 83 -A/2009, de 22 de janeiro, com as alterações introduzidas pela 
Portaria n.º 145 -A/2011, de 6 de abril, torna -se pública a lista unitária 
de ordenação final, homologada pelo Sr. Diretor em 13/10/2015, rela-
tivamente ao Procedimento Concursal Comum de recrutamento para 
ocupação de dois postos de trabalho em regime de contrato de trabalho 
a termo resolutivo certo, com período definido desde a data de assinatura 
do contrato até 31 de agosto de 2016 na carreira e categoria de assistente 
operacional, aberto por Aviso n.º 10215/2015, publicado na 2.ª série do 
Diário da República, de 08 de setembro de 2015.

A presente lista, encontra -se afixada nas instalações dos Serviços de 
Administração Escolar da Escola Secundária António Gedeão e publi-
citada na página eletrónica deste agrupamento.

Lista unitária de ordenação final dos candidatos para o Proce-
dimento concursal comum de recrutamento para dois lugares 
em regime de contrato de trabalho a termo resolutivo certo na 
carreira e categoria de assistente operacional. 

Número
de ordenação

final 
Nome Classificação

final 

1 Sílvia Maria Godinho Lopes  . . . . . . . . . . . 19,8 
2 Paulo Jorge Pereira da Conceição  . . . . . . . 19,3 

 13 de outubro de 2015. — O Diretor, José Manuel Vasques Godinho.
209127829 

 Aviso n.º 14055/2015
Nos termos do disposto no n.º 6 do artigo 36.º, da Portaria 

n.º 83 -A/2009, de 22 de janeiro, com as alterações introduzidas pela 
Portaria n.º 145 -A/2011, de 6 de abril, torna -se pública a lista unitária 
de ordenação final, homologada pelo Sr. Diretor em 13/10/2015, rela-
tivamente ao Procedimento Concursal Comum de recrutamento para 
ocupação de vinte e quatro postos de trabalho em regime de contrato 
de trabalho a termo resolutivo certo, com período definido desde a data 
de assinatura do contrato até 31 de agosto de 2016 na carreira e cate-
goria de assistente operacional, aberto por Aviso n.º 10161/2015, pu-
blicado na 2.ª série do Diário da República, de 7 de setembro de 2015.

A presente lista, encontra -se afixada nas instalações dos Serviços de 
Administração Escolar da Escola Secundária António Gedeão e publi-
citada na página eletrónica deste agrupamento.

Lista unitária de ordenação final dos candidatos para o Procedi-
mento concursal comum de recrutamento para vinte e quatro 
lugares em regime de contrato de trabalho a termo resolutivo 
certo na carreira e categoria de assistente operacional. 

Número 
de ordenação 

final 
Nome Classificação 

final

1 Alfredo Manuel Vieira Ferreira  . . . . . . . . . . INA 
2 António Luís Cavaco . . . . . . . . . . . . . . . . . . INA 


