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 TRABALHO, SOLIDARIEDADE 
E SEGURANÇA SOCIAL

Gabinete do Ministro

Despacho n.º 4910/2018
Através da Portaria n.º 594/2007, de 17 de maio, foi criada a Medalha 

de Honra da Segurança Social destinada a galardoar as individualidades 
que, com elevada dedicação ao serviço público, se tenham distinguido 
pelo prosseguimento de atividades relevantes no âmbito do sistema de 
segurança social.

Considerando a carreira profissional do Dr. Manuel João Leitão 
Ferreira Dias na área da proteção social, com uma atividade sempre 
focalizada nos mais desfavorecidos, o seu empreendedorismo enquanto 
sócio fundador de diversas Instituições Particulares de Solidariedade 
Social e o seu reconhecimento pela União das Misericórdias Portuguesas 
como Benemérito;

Considerando a competência com que exerceu diversos cargos dirigen-
tes, entre outros, o de Presidente da Comissão Administrativa da Caixa 
de Previdência e Abono de Família do Distrito de Viseu, o de Vogal da 
Comissão Instaladora do Centro Regional de Segurança Social de Viseu, 
o de Presidente do Conselho Diretivo do mesmo Centro Regional e o de 
Diretor do Centro Distrital de Segurança Social de Viseu, contribuindo, 
reconhecidamente, para a eficácia dos serviços de segurança social e 
para uma maior proximidade ao cidadão.

Nos termos do artigo 2.º da Portaria n.º 594/2007, de 17 de maio, 
determino que seja concedida a Medalha de Honra da Segurança Social 
e o respetivo diploma ao Dr. Manuel João Leitão Ferreira Dias.

4 de maio de 2018. — O Ministro do Trabalho, Solidariedade e Se-
gurança Social, José António Fonseca Vieira da Silva.

311326784 

 Gabinete da Secretária de Estado 
da Segurança Social

Despacho n.º 4911/2018
1 — Nos termos do disposto nos artigos 46.º e 47.º do Código do 

Procedimento Administrativo, no artigo 109.º do Código dos Contratos 
Públicos, aprovado pelo Decreto -Lei n.º 18/2008, de 29 de janeiro, e 
no uso das competências que me foram subdelegadas pelo Despacho 
n.º 4537/2018, de 24 de abril, do Ministro do Trabalho, Solidariedade 
e Segurança Social, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 89, 
de 9 de maio de 2018, subdelego no Conselho Diretivo do Instituto da 
Segurança Social, I. P., a competência para a prática de todos os atos 
inerentes à aquisição de serviços de análise e tratamento de processos, 
a realizar pelo Instituto da Segurança Social, I. P.

2 — O presente despacho produz efeitos a 22 de fevereiro de 2018, 
ficando por este meio ratificados todos os atos entretanto praticados no 
âmbito dos poderes ora subdelegados.

10 de maio de 2018. — A Secretária de Estado da Segurança Social, 
Cláudia Sofia de Almeida Gaspar Joaquim.

311338837 

 SAÚDE

Gabinete do Secretário de Estado 
Adjunto e da Saúde

Declaração de Retificação n.º 373/2018
Ao abrigo do disposto no n.º 3 do artigo 12.º do Regulamento de Pu-

blicação de Atos no Diário da República, aprovado pelo Despacho Nor-
mativo n.º 15/2016, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 243, 
de 21 de dezembro de 2016, declara -se que o Despacho n.º 4412/2018, 
publicado no Diário da República, n.º 86, de 4 de maio de 2018, saiu 
com a seguinte inexatidão, que assim se retifica:

No n.º 9, onde se lê «A prova referida no n.º 6 deve ser entregue até 
ao fim do prazo fixado para a apresentação de candidatura ao respetivo 
procedimento concursal.» deve ler -se «A prova referida no n.º 7 deve ser 

entregue até ao fim do prazo fixado para a apresentação de candidatura 
ao respetivo procedimento concursal.».

9 de maio de 2018. — O Secretário de Estado Adjunto e da Saúde, 
Fernando Manuel Ferreira Araújo.

311338301 

 Instituto Nacional de Saúde 
Doutor Ricardo Jorge, I. P.

Aviso n.º 6569/2018
Nos termos do artigo 99.º da Lei Geral do Trabalho em Funções Pú-

blicas, aprovada pela Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, torna -se público 
que, por despacho do Conselho Diretivo, de 29 de janeiro de 2018, 
foi autorizada a consolidação definitiva da mobilidade interna da téc-
nica superior Aldora Angélica Barbosa Pinheiro, do mapa de pessoal 
da LIPOR — Serviço Intermunicipalizado de Gestão de Resíduos do 
Grande Porto, para o mapa de pessoal deste Instituto.

1 de março de 2018. — A Diretora de Gestão de Recursos Humanos, 
Paula Caires da Luz.

311325544 

 Aviso n.º 6570/2018
Nos termos do artigo 99.º da Lei Geral do Trabalho em Funções Pú-

blicas, aprovada pela Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, torna -se público 
que, por despacho do Conselho Diretivo, de 29 de janeiro de 2018, foi 
autorizada a consolidação definitiva da mobilidade interna do técnico de 
diagnóstico e terapêutica, profissão de anatomia patológica, citológica 
e tanatológica, Pedro José Nina Lopes, do mapa de pessoal do Instituto 
Nacional de Medicina Legal e Ciências Forenses, IP, para o mapa de 
pessoal deste Instituto.

1 de março de 2018. — A Diretora de Gestão de Recursos Humanos, 
Paula Caires da Luz.

311325188 

 Aviso n.º 6571/2018
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, torna -se pú-
blico que, por despacho do Conselho Diretivo, de 29 de janeiro de 
2018, foi autorizada a consolidação definitiva da mobilidade interna 
da assistente operacional Teresa Patrícia Alves Pinheiro, do mapa de 
pessoal da Câmara Municipal de Matosinhos para o mapa de pessoal 
deste Instituto.

1 de março de 2018. — A Diretora de Gestão de Recursos Humanos, 
Paula Caires da Luz.

311326038 

 Aviso n.º 6572/2018
Nos termos do artigo 99.º da Lei Geral do Trabalho em Funções Pú-

blicas, aprovada pela Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, torna -se público 
que, por despacho do Conselho Diretivo, de 29 de janeiro de 2018, foi 
autorizada a consolidação definitiva da mobilidade interna da assistente 
graduada da carreira especial médica, área de exercício profissional 
de saúde pública Ana Cristina Pardal Garcia, do mapa de pessoal da 
Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo, IP, para o 
mapa de pessoal deste Instituto.

1 de março de 2018. — A Diretora de Gestão de Recursos Humanos, 
Paula Caires da Luz.

311325747 

 Aviso n.º 6573/2018

Concurso interno de ingresso para ocupação de um posto de tra-
balho na categoria de investigador auxiliar — Área científica 
das doenças Crónico -Degenerativas e Genéticas, área afim da 
Genética Humana, especificamente das Terapias Inovadoras das 
Doenças Genéticas, da carreira de investigação científica, pre-
visto e não ocupado no Departamento de Genética Humana, do 
mapa de pessoal do Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo 
Jorge, I. P. (INSA, I. P.).
1 — Na sequência da publicação do Despacho (extrato) n.º 14974/2016 

no Diário da República, 2.ª série n.º 236, de 12 de dezembro, com a 
nomeação e composição do júri do presente procedimento, torna -se 


