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 Agência Portuguesa do Ambiente

Despacho n.º 132/2012

Termo do Período Experimental
Por despacho de 29 de Dezembro de 2011, do Director-Geral da 

Agência Portuguesa do Ambiente, nos termos do disposto no n.º 6 do 
artigo 12.º da Lei n.º 12-A/2008, de 27 de Fevereiro, conjugado com 
o n.º 2 do artigo 73.º e n.º 1 do artigo 75.º do Regime do Contrato de 
Trabalho em Funções Públicas, aprovado pela Lei n.º 59/2008, de 11 de 
Setembro, e após homologação da Acta do Júri constituído para o efeito, 
torno pública a conclusão, com sucesso, do período experimental, na 
carreira de técnico superior, da licenciada Ana Isabel Marques Pereira 
dos Santos Tavares, com a classificação final de 17,60 valores, com 
a qual foi celebrado Contrato de Trabalho em Funções Públicas por 
Tempo Indeterminado, na sequência da frequência com aproveitamento 
da 11.ª Edição do CEAGP.

30 de Dezembro de 2011. — Fernanda da Piedade Martins Chilrito 
Mendes Bernardo, Directora do Departamento de Gestão de Recursos 
Humanos Financeiros e Patrimoniais.

205536653 

 Direção-Geral de Veterinária

Despacho n.º 133/2012
O Despacho n.º 3447/2009, de 15 de Janeiro, publicado no Diário da 

República, 2.ª série, n.º 18, de 27 de Janeiro de 2009, fixou as normas 
especiais, no que respeita aos ensaios pré -clínicos e clínicos de medi-
camentos veterinários homeopáticos, de acordo com os princípios e 
particularidades da medicina veterinária homeopática bem como à sua 
prescrição, dispensa e sistema de vigilância aplicável à mesma.

Atendendo a que as normas respeitantes aos medicamentos vete-
rinários homeopáticos foram, entretanto, incluídas no Decreto -Lei 
n.º 148/2008, de 29 de Julho, com a redacção que lhe foi dada pelo 
Decreto -Lei n.º 314/2009, de 28 de Outubro, é revogado o Despacho 
n.º 3447/2009, de 15 de Janeiro, publicado no Diário da República, 
2.ª série, n.º 18, de 27 de Janeiro de 2009.

23 de Dezembro de 2011. — O Director -Geral, Nuno Vieira e Brito.
205534839 

 Instituto dos Vinhos do Douro e do Porto, I. P.

Despacho n.º 134/2012

Nomeação, em regime de substituição, para exercício das funções de 
Coordenador do Serviço de Auditoria e Controlo  do Ficheiro, do 
Técnico Superior Fernando João Matos Castro Martins.

Em cumprimento do disposto na alínea c) do n.º 1 do artigo 37.º da 
Lei n.º 12 -A/2008, de 27 de fevereiro, torna -se público que, ao abrigo do 
disposto no artigo 27.º da Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro, com a redação 
dada pela Lei n.º 55/2005, de 30 de agosto, por despacho do Presidente, 
datado de 20/12/2011, foi nomeado, em regime de substituição, para 
exercício das funções de Coordenador do Serviço de Auditoria e Controlo 
do Ficheiro, o Técnico Superior Fernando João Matos Castro Martins, 
com efeitos desde 14 de novembro de 2011.

20 de dezembro de 2011. — O Presidente, Manuel de Novaes Cabral.
205535235 

 MINISTÉRIO DA SAÚDE

Centro Hospitalar do Oeste Norte

Deliberação (extrato) n.º 8/2012
Para cumprimento do disposto na alínea b) do n.º 1 do artigo 37.º da 

Lei n.º 12 -A/2008, de 27 de Fevereiro, torna -se público que, na sequência 
da deliberação do Conselho de Administração deste Centro Hospitalar, de 
30.12.2010, referente à alteração obrigatória da posição remuneratória, 
nos termos do disposto no n.º 6 do artigo 47.º da Lei n.º 12 -A/2008, de 
27 de Fevereiro, foram celebrados contratos de trabalho em funções pú-
blicas por tempo indeterminado, com efeitos a 1 de Janeiro de 2010, com 

os trabalhadores do Centro Hospitalar do Oeste Norte infra -indicados 
que ficam integrados nas categorias, posições remuneratórias e níveis, 
respectivamente indicados:

Cristina Maria da Silva Rosário, Coordenador Técnico, 2.ª posição 
remuneratória, nível 17 da tabela remuneratória única;

Anabela Branco Conde Marques Luís, Assistente Operacional, 10.ª po-
sição remuneratória, nível 10 da tabela remuneratória única.

30 de Dezembro de 2011. — O Presidente do Conselho de Adminis-
tração, Dr. Carlos Manuel Ferreira de Sá.

205536961 

 Inspeção-Geral das Atividades em Saúde

Aviso n.º 199/2012
Anabela Rodrigues Antunes Marques, Assistente Operacional, no Cen-

tro Hospitalar Universitário de Coimbra (H.U.C.), com última residência 
conhecida na Urbanização Vale S. Miguel, Lote 12, 1.º Esquerdo Frente, 
3020 -113 Coimbra, é notificada, nos termos do previsto no n.º 2 e 3 do 
artigo 49.º do Estatuto Disciplinar aprovado pela Lei n.º 58/2008 de 9 de 
Setembro, de que se encontra pendente nesta Inspecção -Geral, processo 
contra si instaurado, no âmbito do qual lhe foi deduzida Acusação, sendo-
-lhe concedido um prazo de 30 dias para apresentar, querendo, a sua 
defesa escrita, podendo consultar o processo nos Serviços, sitos na Av. 
24 de Julho, n.º 2 -L, em lisboa, durante as horas de expediente.

29 de Dezembro de 2011. — Fernando César Augusto, Inspector-
-Geral.

205536426 

 Instituto da Droga e da Toxicodependência, I. P.

Delegação Regional do Alentejo

Deliberação (extrato) n.º 9/2012
Por deliberação do Conselho Directivo do Instituto da Droga e da 

Toxicodependência, IP, de 21 -07 -2011, e na sequência da conclusão de 
procedimento concursal comum, foi autorizada a celebração de Con-
tratos de Trabalho em Funções Públicas por Tempo Indeterminado, 
para ocupação de quatro postos de trabalho na carreira/categoria de 
Técnico Superior — área de Psicologia Clínica, constantes do mapa 
de pessoal da Delegação Regional do Alentejo do IDT, IP, com Duarte 
André Barreiros Coxo, Isabel Cristina de Sousa Rotchild Barriga, Marta 
Cristina Pereira Guerreiro dos Santos e Susana Rosa Patacas Sequeira, 
todos com efeitos a 22 -07 -2011, ficando os trabalhadores posicionados 
na 2.ª posição remuneratória da respectiva carreira e 15.º nível da tabela 
única anexa à Portaria n.º 1553 -C/2008, de 31 de Dezembro.

31 de Outubro de 2011. — O Presidente do Conselho Directivo, João 
Castel -Branco Goulão.

205533461 

 Deliberação (extrato) n.º 10/2012
Por deliberação do Conselho Directivo do Instituto da Droga e da 

Toxicodependência, IP, de 31 -03 -2011, e na sequência da conclusão de 
concurso interno de ingresso, foi autorizada a celebração de Contrato de 
Trabalho em Funções Públicas por Tempo Indeterminado, para ocupação 
de um posto de trabalho na carreira especial de Enfermagem, constante 
do mapa de pessoal da Delegação Regional do Alentejo do IDT, IP, com 
a Enfermeira Graduada Irene Cláudia Marques Ribeiro, com efeitos a 
02 -05 -2011, ficando a trabalhadora posicionada no 2.º escalão — índice 
128 da respectiva carreira.

31 de Outubro de 2011. — O Presidente do Conselho Diretivo, João 
Castel -Branco Goulão.

205533534 

 Deliberação (extrato) n.º 11/2012
Por deliberação do Conselho Directivo do Instituto da Droga e da 

Toxicodependência, IP, de 29 -09 -2011, e na sequência da conclusão de 
procedimento concursal comum, foi autorizada a celebração de Con-
tratos de Trabalho em Funções Públicas por Tempo Indeterminado, 
para ocupação de dois postos de trabalho na carreira/categoria de Téc-
nico Superior constantes do mapa de pessoal da Delegação Regional 
do Alentejo do IDT, IP, com António Manuel Palma Canena e Paula 




