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 Deliberação (extrato) n.º 672/2019
O Conselho Diretivo delibera, nos termos e ao abrigo do disposto na 

alínea g), do n.º 1 do artigo 21.º da Lei n.º 3/2004, de 15 de janeiro e 
dos artigos 27.º e 31.º da Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro, na sua versão 
atual, nomear, em regime de substituição, o seguinte trabalhador do mapa 
de pessoal do ISS, I. P. que detém a competência técnica e aptidão para 
o exercício das referidas funções, conforme evidencia a respetiva nota 
curricular anexa à presente Deliberação:

Licenciada Rute Isabel Januário Vieira, técnica superior, no cargo 
de Chefe do Setor Centro de Desenvolvimento Social, da Unidade de 
Desenvolvimento Social, do Centro Distrital de Santarém.

A presente Deliberação produz efeitos a 1 de abril de 2019.
28 de março de 2019. — Pelo Conselho Diretivo, o Presidente, Rui 

Fiolhais.

Nota Curricular
Rute Isabel Januário Vieira, nascida em 26/02/1975 e natural de San-

tarém. Licenciada em Política Social pelo Instituto Superior de Ciências 
Sociais e Políticas da Universidade Técnica de Lisboa e Pós-Graduada 
em Política Social pelo Instituto Superior de Economia e Gestão.

Técnica superior, foi admitida em novembro de 2000 no Centro 
Regional de Segurança Social de Lisboa e Vale do Tejo, Serviço Sub-
Regional de Loures, onde desempenhou funções no Departamento de 
Ação Social. Em 2002 transitou para o Núcleo de Cooperação e Res-
postas Sociais do Centro Distrital de Lisboa, onde teve intervenção na 
área do licenciamento de estabelecimentos privados, acompanhamento 
de projetos e, sobretudo, na área do apoio/acompanhamento técnico às 
Instituições Particulares de Solidariedade Social, com maior enfoque 
nas respostas socais da área das crianças e jovens em risco.

Integrou a Equipa Local de Lisboa do Plano DOM desde o início 
da sua implementação (2007), no âmbito do qual frequentou formação 
específica na área do acolhimento residencial de crianças e jovens. 
Exerceu também funções de formadora do DRH-CCF do ISS,IP no 
âmbito do Grupo CID e Plano DOM.

Desde 2013 exerce funções no Centro Distrital de Santarém, no Nú-
cleo de Respostas Sociais, com funções em diversas áreas de intervenção 
do mesmo e, em especial, no que respeita às questões relacionadas 
com a aplicação SISS-COOP, nomeadamente registo de frequências e 
processos relacionados, apoio à equipa de acompanhamento às Casas 
de Acolhimento Residencial do Distrito e apoio direto à Diretora de 
Núcleo.

Anteriormente à sua admissão na Segurança Social, trabalhou na 
Santa Casa da Misericórdia de Santarém, onde exerceu funções na área 
do RSI e acolhimento de crianças.

312317973 

 Centro Distrital de Santarém

Despacho n.º 5460/2019
Nos termos do disposto nos artigos 46.º do Código de Procedimento 

e no uso das competências que me foram subdelegadas por despacho 
do Diretor do Centro Distrital de Santarém, do Instituto da Segurança 
Social, I. P., através do Despacho n.º 2577/2019, publicado no Diário 
da República, 2.ª série n.º 51, publicado em 13 de março, subdelego na 
Diretora do Núcleo de Infância e Juventude, licenciada Maria Helena 
da Silva Nunes Borges, as competências para:

1 — Relativamente ao pessoal sob a sua dependência, praticar os 
seguintes atos:

1.1 — Despachar os pedidos de justificação de faltas;
1.2 — Decidir sobre os meios de prova dos motivos justificativos das 

faltas ao serviço invocados pelos trabalhadores;
1.3 — Despachar os pedidos de tratamento ambulatório e de dispensa 

para consultas médicas ou exames complementares de diagnóstico;
1.4 — Assegurar a gestão interna do seu pessoal, nomeadamente, 

coordenar e controlar o processo de avaliação de desempenho de acordo 
com as regras e princípios definidos pela legislação em vigor e as orien-
tações do Conselho Diretivo.

2 — Competências específicas:
2.1 — Desenvolver as ações necessárias ao exercício das compe-

tências legais em matéria de apoio a menores em risco, de adoção e de 
apoio aos tribunais nos processos tutelares cíveis;

2.2 — Autorizar apoios previstos no âmbito da promoção das crianças 
e jovens em perigo;

2.3 — Celebrar contratos com amas e famílias de acolhimento para 
crianças e jovens com deficiência e autorizar os montantes referentes à 
retribuição, manutenção do acolhido e despesas extraordinárias;

2.4 — Colaborar na elaboração de estudos conducentes à definição 
de prioridades em todas as matérias da sua competência;

2.5 — Promover e assegurar a qualificação da intervenção, serviços 
e respostas sociais para crianças, jovens e famílias;

2.6 — Assegurar o acompanhamento e apoio técnico ao funciona-
mento do sistema de acolhimento de crianças e jovens em risco, bem 
como proceder à sua avaliação;

2.7 — Assegurar a avaliação, planificação e elaboração da intervenção 
desenvolvida, tendo em vista a melhoria do seu funcionamento e da 
qualidade das respostas e o aperfeiçoamento das medidas de política 
social;

2.8 — Promover o incentivo à manutenção das crianças e jovens no 
seu meio natural de vida, garantindo, junto da respetiva família, as con-
dições que permitam a assunção das suas responsabilidades parentais;

2.9 — Assegurar o apoio técnico aos tribunais, em matéria tutelar 
cível e de promoção e proteção;

2.10 — Assegurar e executar os procedimentos e processo tendentes 
à instauração de adoções e dinamizar o recurso à adoção de crianças 
desprovidas de meio familiar;

2.11 — Assegurar e qualificar a representação da Segurança Social, 
nas diferentes parcerias, nomeadamente nas Comissões de Proteção de 
Crianças e Jovens (CPCJ);

2.12 — Participar na elaboração e atualização sistemática do diag-
nóstico social nacional;

2.13 — Assinar correspondência relacionada com assuntos de na-
tureza corrente da sua área de competência, incluindo a dirigida aos 
tribunais, com exceção de que for dirigido ao Presidente da República, 
à Assembleia da República, ao Governo e aos titulares destes órgãos 
de soberania, à Provedoria da Justiça e a outras entidades de idêntica 
ou superior posição hierárquica do Estado, salvaguardando situações 
de mero expediente ou de natureza urgente.

A presente subdelegação de competências produz efeitos desde 15 de 
dezembro de 2017, ficando ratificados todos os atos praticados no âmbito 
das matérias por ela abrangidas, nos termos do disposto no artigo 164.º 
do Código do Procedimento Administrativo.

6 de maio de 2019. — A Diretora da Unidade de Desenvolvimento 
Social, Paula Maria Gorgulho Nunes Duque Morais.

312324022 

 SAÚDE

Administração Central do Sistema de Saúde, I. P.

Deliberação n.º 673/2019
Nos termos e ao abrigo do disposto no n.º 3 do artigo 5.º do Decreto-

-Lei n.º 35/2012, de 15 de fevereiro, alterado pelos Decretos -Leis 
n.os 173/2014, de 19 de novembro, 206/2015, de 23 de setembro, e 
38/2018, de 11 de junho, e nos artigos 44.º, 46.º e 47.º do Código de 
Procedimento Administrativo, o Conselho Diretivo da Administração 
Central do Sistema de Saúde, I. P. (ACSS, I. P.), atenta a organização 
interna prevista na Portaria n.º 155/2012, de 22 de maio, e nas Deli-
berações n.os 800/2012, de 25 de maio de 2012 (Diário da República, 
2.ª série, n.º 115, de 15 de junho de 2012), 20/2014, de 5 de dezembro 
de 2013 (Diário da República, 2.ª série, n.º 6, de 9 de janeiro de 2014), 
2064/2014, de 16 de outubro de 2014 (Diário da República, 2.ª série, 
n.º 219, de 12 de novembro de 2014), 79/2015, de 18 de dezembro de 
2014 (Diário da República, 2.ª série, n.º 14, de 21 de janeiro de 2015), 
1484/2015, de 11 de junho de 2015 (Diário da República, 2.ª série, 
n.º 144, de 27 de julho de 2015), 797/2016, de 14 de abril de 2016 (Diário 
da República, 2.ª série, n.º 89, de 9 de maio de 2016), 152/2017, de 2 de 
fevereiro de 2017 (Diário da República, 2.ª série, n.º 44, de 2 de março 
de 2017), 498/2018, de 6 de abril de 2018 (Diário da República, 2.ª série, 
n.º 76, de 18 de abril de 2018), 943/2018, de 12 de julho de 2018 (Diário 
da República, 2.ª série, n.º 161, de 22 de agosto de 2018), 901/2018, 
de 1 de agosto de 2018 (Diário da República, 2.ª série, n.º 156, de 14 
de agosto de 2018), 1282/2018, de 25 de outubro de 2018 (Diário da 
República, 2.ª série, n.º 225, de 22 de novembro de 2018) e 148/2019, 
de 28 de dezembro de 2018 (Diário da República, 2.ª série, n.º 26, de 6 
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de fevereiro de 2019), bem como a delegação de poderes conferida pelo 
Despacho n.º 4160/2019, de 9 de abril de 2019 (Diário da República, 
2.ª série, n.º 75, de 16 de abril de 2019) e a subdelegação de poderes con-
ferida pelo Despacho n.º 1354/2019, de 30 de janeiro de 2019 (Diário da 
República, 2.ª série, n.º 27, de 7 de fevereiro de 2019), delibera proceder 
à delegação ou subdelegação de competências, nos seguintes termos:

1 — Na Presidente do Conselho Diretivo, Márcia Raquel Inácio 
Roque, são delegadas ou subdelegadas, com a faculdade de subdelegar, 
as competências:

a) Conferidas por lei, pelos Estatutos da ACSS, I. P., aprovados pela 
Portaria n.º 155/2012, de 22 de maio, e pelos respetivos instrumentos 
de criação, bem como as competências delegadas ou subdelegadas no 
Conselho Diretivo da ACSS, I. P., relativamente à esfera de intervenção 
dos seguintes departamentos, unidades, núcleos e equipas:

i) Departamento de Gestão e Administração Geral e Unidade de 
Compras e Logística;

ii) Departamento de Gestão da Rede de Serviços e de Recursos em 
Saúde, nas vertentes de Unidade de Instalações e Equipamentos de 
Saúde [alíneas p) a z) e bb) a ee) do artigo 5.º, da Portaria n.º 155/2012, 
de 22 de maio] e de avaliação de investimentos [alíneas k), l) e aa) do 
artigo 5.º da Portaria n.º 155/2012, de 22 de maio];

iii) Unidade de Gestão de Contratos e Monitorização da Conta do 
Medicamento e Dispositivos Médicos;

iv) Gabinete de Auditoria Interna;
v) Unidade de Acompanhamento dos Hospitais;
vi) Assessoria Executiva e de Comunicação;
vii) Núcleo de Assuntos Estrangeiros e de Gestão de Fundos;
viii) Equipa do Projeto EEA Grants;

b) Para, no âmbito da gestão interna de recursos humanos:
i) Praticar os atos que incumbem à ACSS, I. P., relativamente aos 

procedimentos concursais para o preenchimento de postos de trabalho 
pertencentes ao seu mapa de pessoal;

ii) Outorgar contratos de trabalho em funções públicas por tempo 
indeterminado ou a termo resolutivo;

iii) Nomear os júris e praticar todos os atos necessários no decurso 
do período experimental dos contratos de trabalho em funções públicas 
por tempo indeterminado, nos termos da Lei Geral do Trabalho em 
Funções Públicas;

iv) Autorizar as situações de mobilidade e praticar todos os atos 
subsequentes;

v) Outorgar acordos de cedência de interesse público e contratos 
emprego -inserção;

vi) Autorizar a realização de estágios profissionais e curriculares e 
praticar todos os atos respeitantes aos mesmos, incluído a outorga dos 
respetivos contratos;

vii) Aprovar os horários de trabalho, nos termos da legislação em 
vigor, desde que não acarretem aumento de encargos;

viii) Autorizar o trabalho por turnos, o exercício de funções a tempo 
parcial e meia jornada, o teletrabalho e conceder o estatuto de trabalhador-
-estudante;

ix) Autorizar a dispensa para amamentação e aleitação e a licença 
especial para assistência a filhos menores;

x) Conceder licenças sem remuneração;
xi) Mandar verificar o estado de doença comprovada por atestado 

médico e promover a realização de juntas médicas;
xii) Autorizar o pagamento de prestações familiares e de subsídio 

por morte;
xiii) Autorizar o gozo e acumulação de férias dos titulares de cargos 

de direção superior;
xiv) Autorizar a acumulação de atividades ou funções, públicas ou 

privadas, nos termos da lei;
xv) Autorizar a prestação e o pagamento de trabalho extraordinário, nos 

termos do artigo 120.º da Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas;
xvi) Autorizar pedidos de equiparação a bolseiro no Pais ou no es-

trangeiro, nos termos do Decreto -Lei n.º 272/88, de 3 de agosto, e do 
Decreto -Lei n.º 282/89, de 23 de agosto;

xvii) Autorizar a inscrição e participação dos trabalhadores em con-
gressos, reuniões, seminários, colóquios, cursos de formação em regime 
de autoformação ou outras iniciativas semelhantes, que decorram fora 
do território nacional;

xviii) Autorizar a atribuição de telemóvel nos termos do n.º 6 da Re-
solução do Conselho de Ministros n.º 112/2002, de 24 de agosto;

xix) Autorizar a utilização de avião em deslocações no continente, 
a título excecional, nos termos do n.º 1 do artigo 24.º do Decreto -Lei 
n.º 106/98, de 24 de abril, alterado pelo Decreto -Lei n.º 137/2010, de 
28 de dezembro, pela Lei n.º 64 -B/2011, de 30 de dezembro, e pelo 
Decreto -Lei n.º 33/2018, de 15 de maio;

xx) Autorizar, em casos excecionais de representação, que os encargos 
com o alojamento e alimentação inerentes a deslocações em serviço 
público possam ser satisfeitos contra documento comprovativo das 
despesas efetuadas;

c) Para, no âmbito da aquisição de bens ou serviços pela ACSS, I. P.:
i) Autorizar a liberação de cauções;
ii) Autorizar o processamento de despesas cujas faturas, por motivo 

justificado, deem entrada nos serviços para além do prazo regulamentar;

2 — No Vice -Presidente do Conselho Diretivo, Diogo Luís Batalha 
Soeiro Serras Lopes, são delegadas ou subdelegadas, com a faculdade 
de subdelegar, as competências:

a) Conferidas por lei e pelos Estatutos da ACSS, I. P., aprovados pela 
Portaria n.º 155/2012, de 22 de maio, e pelos respetivos instrumentos 
de criação, bem como as competências delegadas ou subdelegadas no 
Conselho Diretivo da ACSS, I. P., relativamente à esfera de intervenção 
dos seguintes departamentos e unidades:

i) Departamento de Gestão Financeira;
ii) Unidade de Contabilidade, Unidade de Orçamento e Controlo e 

Unidade de Gestão Económico -Financeira;

b) Para autorizar a realização de despesa com a atribuição dos subsí-
dios previstos no orçamento do Serviço Nacional de Saúde, desde que 
enquadrados em programas verticais previamente aprovados;

c) Para autorizar as alterações orçamentais da ACSS, I. P., cuja com-
petência seja do Dirigente do Serviço.

3 — No Vogal do Conselho Diretivo, Pedro Emanuel Ventura Ale-
xandre, são delegadas ou subdelegadas, com a faculdade de subdelegar, 
as competências:

a) Conferidas por lei e pelos Estatutos da ACSS, I. P., aprovados pela 
Portaria n.º 155/2012, de 22 de maio, e pelos respetivos instrumentos 
de criação, bem como as competências delegadas ou subdelegadas no 
Conselho Diretivo da ACSS, I. P., relativamente à esfera de intervenção 
dos seguintes departamentos, unidades, comissões, conselhos consultivos 
e áreas de atividade:

i) Departamento de Planeamento e Gestão e de Recursos Humanos, 
Unidade de Regime Jurídico de Emprego e das Relações Coletivas 
de Trabalho e Unidade de Planeamento e Monitorização de Recursos 
Humanos da Saúde;

ii) Gabinete Jurídico;
iii) Conselho Nacional do Internato Médico;
iv) Grupo de Trabalho de Avaliação Curricular dos Profissionais das 

Terapêuticas não Convencionais;
v) Processos negociais de carreiras no SNS;

b) Para praticar os atos que incumbem à ACSS, I. P., relativamente 
ao reconhecimento de qualificações no âmbito do Despacho Normativo 
n.º 33/2002, publicado em 2 de maio de 2002, e do Tratado de Amizade, 
Cooperação e Consulta entre Portugal e o Brasil, incluindo a decisão 
sobre os pedidos formulados;

c) Para autorizar o fornecimento de informação às autoridades ju-
diciais e policiais e aos agentes de execução, assinando a respetiva 
correspondência;

d) Para praticar os atos que incumbem à ACSS, I. P., ou que foram 
delegados no seu Conselho Diretivo, nos procedimentos concursais de 
recrutamento e seleção de profissionais de saúde para postos de trabalho, 
no âmbito do Serviço Nacional de Saúde;

e) Para praticar os atos que incumbem à ACSS, I. P., ou que foram 
delegados no seu Conselho Diretivo, no âmbito do regime jurídico da 
formação médica pós -graduada, designada de internato médico, e da 
respetiva regulamentação;

f) Para reconhecer a idoneidade dos serviços de saúde para a realização 
de estágios da carreira de técnico superior de saúde, nos termos dos 
artigos 18.º e 19.º do regulamento aprovado pela Portaria n.º 796/94, 
de 7 de setembro;

g) Para determinar a dispensa do acordo do serviço de origem em 
situações de mobilidade interna entre serviços e estabelecimentos inte-
grados no Serviço Nacional de Saúde, nos termos da alínea c) do n.º 1 
do artigo 94.º da Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas.

4 — No Vogal do Conselho Diretivo, Ricardo Jorge Almeida Perdigão 
Seleiro Mestre, são delegadas ou subdelegadas, com a faculdade de 
subdelegar, as competências:

a) Conferidas por lei, pelos Estatutos da ACSS, I. P., aprovados pela 
Portaria n.º 155/2012, de 22 de maio, e pelos respetivos instrumentos de 
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criação, relativamente à esfera de intervenção dos seguintes departamen-
tos, unidades, áreas funcionais e projetos transversais e comissões:

i) Departamento de Gestão e Financiamento de Prestações de Saúde;
ii) Departamento de Gestão da Rede de Serviços e de Recursos em 

Saúde, nas vertentes de planeamento da oferta e de desenvolvimento de 
informação para a gestão e da Rede Nacional de Cuidados Continuados 
Integrados [alíneas a), b), c), d), e), f), g), h), i), j), m), n), o) e q) do 
artigo 5.º da Portaria n.º 155/2012, de 22 de maio];

iii) Unidade de Gestão do Acesso;
iv) Comissão Nacional para os Centros de Referência;
v) Comissão Nacional de Cuidados Paliativos;

b) Para autorizar o fornecimento de dados anonimizados provenientes 
da Base de Dados Nacional de Grupos de Diagnósticos Homogéneos 
(BD GDH).

5 — Em cada um dos seus membros, de acordo com as áreas de 
gestão identificadas nos n.os 1 a 4, são delegadas ou subdelegadas as 
seguintes competências em relação aos trabalhadores e pessoal dirigente 
intermédio:

a) Praticar os atos da competência dos titulares dos cargos de direção 
intermédia relativamente a dirigentes e a pessoal que se encontrem na 
sua dependência;

b) Autorizar, nos termos legais, deslocações em serviço no território 
nacional, bem como o processamento dos correspondentes abonos ou 
despesas com a aquisição de bilhetes ou títulos de transporte e de ajudas 
de custo, antecipadas ou não, nos termos da lei;

c) Autorizar a inscrição e participação do pessoal em congressos, 
reuniões, seminários, colóquios, cursos de formação ou outras ini-
ciativas semelhantes que decorram em território nacional quando 
importem custos para o serviço, bem como a inscrição e participação 
em estágios;

d) Justificar ou injustificar faltas;
e) Autorizar o gozo e a acumulação de férias.

6 — O Conselho Diretivo delibera delegar, em matéria de gestão 
orçamental, em cada um dos seus membros, com a faculdade de sub-
delegar, as competências para autorizar despesas com aquisição de bens 
e serviços, incluindo todos os atos que dependem do órgão competente 
para a decisão de contratar, da seguinte forma:

a) Na Presidente do Conselho Diretivo, Márcia Raquel Inácio Roque, 
até ao montante de (euro) 150.000;

b) Em cada um dos restantes membros do Conselho Diretivo, até 
ao montante de (euro) 100.000, sem prejuízo do disposto na alínea b) 
do n.º 2;

7 — O Conselho Diretivo delibera delegar em cada um dos seus mem-
bros a assinatura de toda a correspondência destinada à comunicação aos 
interessados dos despachos emitidos no âmbito dos respetivos pelouros, 
excluindo a dirigida aos gabinetes dos membros do Governo.

8 — Em matéria de suplência dos membros do conselho diretivo, 
para os efeitos previstos no artigo 42.º do Código do Procedimento 
Administrativo, observar -se -á o seguinte:

a) A Presidente do Conselho Diretivo, Márcia Raquel Inácio Ro-
que, é substituída nas suas faltas, ausências e impedimentos, pelo Vice-
-Presidente e, na ausência deste, pelo Vogal Ricardo Jorge Almeida 
Perdigão Seleiro Mestre;

b) O Vice -Presidente do Conselho Diretivo, Diogo Luís Batalha Soeiro 
Serras Lopes, é substituído nas suas faltas, ausências e impedimentos, 
pela Presidente, Márcia Raquel Inácio Roque e, na ausência desta, pelo 
Vogal Ricardo Jorge Almeida Perdigão Seleiro Mestre;

c) O Vogal Pedro Emanuel Ventura Alexandre é substituído nas suas 
faltas, ausências e impedimentos, pela Presidente, Márcia Raquel Inácio 
Roque e, na ausência desta, pelo Vogal Ricardo Jorge Almeida Perdigão 
Seleiro Mestre;

d) O Vogal do Conselho Diretivo, Ricardo Jorge Almeida Perdigão 
Seleiro Mestre, é substituído nas suas faltas, ausências e impedimentos, 
pela Presidente, Márcia Raquel Inácio Roque e, na ausência desta, pelo 
Vogal Pedro Emanuel Ventura Alexandre.

9 — A presente delegação e subdelegação não prejudica os poderes 
de avocação e superintendência do Conselho Diretivo, da Presidente do 
Conselho Diretivo ou dos delegantes e subdelegantes, no âmbito dos 
poderes delegados e subdelegados, bem como das suas competências 
próprias.

10 — A presente deliberação produz efeitos desde 19 de abril de 2019, 
sem prejuízo do disposto no número seguinte.

11 — São ratificados os seguintes atos:

a) Praticados desde 18 de janeiro de 2019 pelos membros do Conselho 
Diretivo de acordo com as áreas de gestão identificadas nos n.os 1 a 4 
e com os n.os 5 a 9;

b) Praticados pelo Conselho Diretivo ou por qualquer um dos seus 
membros, presentes ou anteriores, no âmbito das competências a que se 
referem as subalíneas xv) a xx) da alínea b) e a alínea b) do n.º 2, desde 
15 de outubro de 2018, ou no, caso da competência a que se refere a 
alínea b) do n.º 2, desde 17 de outubro de 2018, até à data de produção 
de efeitos da presente deliberação ou, no caso dos atos praticados por 
anteriores membros, até à data da cessação de funções;

c) Praticados por qualquer um dos membros do Conselho Diretivo, 
presentes ou anteriores, no âmbito das competências a que se referem a 
subalínea ii), na vertente de avaliação de investimentos, da alínea a) do 
n.º 1 e as alíneas a) e c) do n.º 2, e das correspondentes competências 
previstas nos n.os 5 e 6, desde 18 de janeiro de 2019 até à data da produção 
de efeitos da presente deliberação ou, no caso dos atos praticados por 
anteriores membros, até à data da cessação de funções;

d) Praticados pelo Vogal Pedro Emanuel Ventura Alexandre no âmbito 
das competências a que se referem as subalíneas ii), na vertente da Rede 
Nacional de Cuidados Continuados Integrados, e v) da alínea a) do n.º 4, 
até à data da produção de efeitos da presente deliberação.

20 de maio de 2019. — A Presidente do Conselho Diretivo, Márcia 
Roque.

312318661 

 Direção-Geral da Saúde

Despacho n.º 5461/2019
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, e nos termos do artigo 99.º -A, aditado 
à Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas pelo artigo 270.º da Lei 
n.º 42/2016, de 28 de dezembro, torna -se público que, por despacho de 
03/07/2018 do Secretário de Estado Adjunto e da Saúde e Despacho 
n.º 175/2019 -SEAP de 25/02/2019 da Secretária de Estado da Adminis-
tração e Emprego Público, foi dado parecer favorável à consolidação da 
mobilidade intercarreiras da Assistente Técnico Filomena Rosa Nasci-
mento Calixto do mapa de pessoal da Direção -Geral da Saúde, determino 
a consolidação da mobilidade intercarreiras, integrando a trabalhadora 
na carreira/categoria de Técnico Superior, com Contrato de Trabalho 
em funções públicas por tempo indeterminado, com efeitos a 1 de julho 
de 2018, passando a auferir pela 2.ª posição remuneratória — nível 15 
da tabela remuneratória única aprovada pela Portaria n.º 1553 -C/2008, 
de 31 de dezembro.

8 de maio de 2019. — A Diretora -Geral da Saúde, Graça Freitas.
312307783 

 INFRAESTRUTURAS E HABITAÇÃO

Gabinete do Secretário de Estado das Infraestruturas

Despacho n.º 5462/2019
Nos termos do disposto nos artigos 5.º, 74.º e seguintes do Código 

das Expropriações, aprovado pela Lei n.º 168/99, de 18 de setembro, e 
em cumprimento do disposto no n.º 2 do artigo 76.º, torna -se público 
que, por Despacho de 21 de maio de 2019 determinei o indeferimento 
do requerimento de reversão da parcela 218 da obra «Remodelação do 
Troço Caíde/Marco da Linha do Douro», cuja declaração de utilidade 
pública foi publicada no Diário da República, 2.ª série, n.º 204, de 30 de 
agosto de 2004, com a área de 1651 m2, a desanexar do prédio rústico 
sito na União das Freguesias de Santo Isidoro e Livração e Concelho 
de Marco de Canavezes, inscrito na matriz rústica sob o artigo 952 
e descrita sob a ficha n.º 267/19891211 na Conservatória do Registo 
Predial de Marco de Canavezes.

21 de maio de 2019. — O Secretário de Estado das Infraestruturas, 
Jorge Moreno Delgado.

312323489 


