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Gabinete do Secretário de Estado da Saúde
Despacho n.º 988/2016
1 — Considerando a proposta do Conselho de Administração do
Centro Hospitalar de Lisboa Central, E. P. E. e o parecer favorável do
Conselho Diretivo da Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale
do Tejo, I. P., autorizo o exercício de funções médicas a tempo inteiro
pelo aposentado Júlio Manuel Veloso Nunes, nos termos e para os efeitos
do estatuído no Decreto-Lei n.º 89/2010, de 21 de julho, alterado pelo
Decreto-Lei n.º 53/2015, de 15 de abril, em particular nos artigos 4.º e
5.º e nos n.os 4 e seguintes do artigo 6.º
2 — O presente despacho reporta efeitos a 1 de dezembro de 2015 e
vigora até 30 de novembro de 2016.
6 de janeiro de 2016. — O Secretário de Estado da Saúde, Manuel
Martins dos Santos Delgado.
209251386
Despacho n.º 989/2016
1 — Considerando a proposta da Diretora-Executiva do Agrupamento de Centros de Saúde do Grande Porto VII — Gaia e o parecer
favorável do Conselho Diretivo da Administração Regional de Saúde
do Norte, I. P., autorizo o exercício de funções médicas a tempo inteiro
pela aposentada Isabel Maria Gomes Castro Ribeiro Sá, nos termos e
para os efeitos do estatuído no Decreto-Lei n.º 89/2010, de 21 de julho,
alterado pelo Decreto-Lei n.º 53/2015, de 15 de abril, em particular nos
artigos 4.º e 5.º e nos n.os 4 e seguintes do artigo 6.º
2 — O presente despacho reporta efeitos a 1 de dezembro de 2014.
6 de janeiro de 2016. — O Secretário de Estado da Saúde, Manuel
Martins dos Santos Delgado.
209251378
Despacho n.º 990/2016
1 — Considerando a proposta do Diretor Executivo do Agrupamento
de Centros de Saúde do Cávado III — Barcelos/Esposende e o parecer
favorável do Conselho Diretivo da Administração Regional de Saúde do
Norte, I. P., autorizo o exercício de funções médicas a tempo inteiro pelo
aposentado Francisco José Lage Sampaio de Vasconcelos, nos termos e
para os efeitos do estatuído no Decreto-Lei n.º 89/2010, de 21 de julho,
alterado pelo Decreto-Lei n.º 53/2015, de 15 de abril, em particular, nos
artigos 4.º, 5.º e nos números 4 e seguintes do artigo 6.º
2 — O presente despacho reporta efeitos a 7 de setembro de 2015.
6 de janeiro de 2016. — O Secretário de Estado da Saúde, Manuel
Martins dos Santos Delgado.
209250827
Despacho n.º 991/2016
1 — Considerando a proposta da Diretora Executiva do Agrupamento de Centros de Saúde do Grande Porto VII — Gaia e o parecer
favorável do Conselho Diretivo da Administração Regional de Saúde
do Norte, I. P., autorizo o exercício de funções médicas a tempo inteiro
pela aposentada Maria Celeste Guimarães Carvalho Rocha Cardoso, nos
termos e para os efeitos do estatuído no Decreto-Lei n.º 89/2010, de 21 de
julho, alterado pelo Decreto-Lei n.º 53/2015, de 15 de abril, em particular,
nos artigos 4.º, 5.º e nos números 4 e seguintes do artigo 6.º
2 — O presente despacho reporta efeitos a 1 de dezembro de 2014.
6 de janeiro de 2016. — O Secretário de Estado da Saúde, Manuel
Martins dos Santos Delgado.
209251361

Aviso n.º 589/2016
Nos termos do previsto no n.º 6 do artigo 36.º da Portaria n.º 83-A/2009,
de 22 de janeiro, republicada pela Portaria n.º 145-A/2011, de 6 de
abril, torna-se público que se encontra afixada a Lista Unitária de
Ordenação Final, após homologação, no placard da Direção de Gestão
de Recursos Humanos do INSA, I. P., estando ainda disponível em
www.insa.pt, referente ao procedimento concursal publicado através
do Aviso n.º 9468/2015, de 25 de agosto.
30 de dezembro de 2015. — A Diretora de Gestão de Recursos Humanos, Paula Caires da Luz.
209251597
Aviso n.º 590/2016
Nos termos do previsto no n.º 6 do artigo 36.º da Portaria n.º 83-A/2009,
de 22 de janeiro, republicada pela Portaria n.º 145-A/2011, de 6 de
abril, torna-se público que se encontra afixada a Lista Unitária de
Ordenação Final, após homologação, no placard da Direção de Gestão
dos Recursos Humanos do INSA, I. P., estando ainda disponível em
www.insa.pt, referente ao procedimento concursal publicado através
do Aviso n.º 8368/2015, de 31 de julho.
30 de dezembro de 2015. — A Diretora de Gestão de Recursos Humanos, Paula Caires da Luz.
209251564

PLANEAMENTO E DAS INFRAESTRUTURAS
Instituto da Mobilidade e dos Transportes, I. P.
Deliberação n.º 46/2016
Tendo em vista a gradual implementação do processo de atribuição
de matrícula às máquinas industriais, foram sendo estabelecidas datas-limite faseadas para a conclusão daquele processo.
Dado o tempo decorrido desde a entrada em vigor do Decreto-Lei
n.º 107/2006 e tendo já sido matriculada parte significativa do parque
de máquinas industriais sujeitas a matrícula, importa assegurar que o
restante parque ainda não matriculado seja objeto de matriculação de
forma a não perturbar não só o normal funcionamento dos serviços
regionais deste Instituto, como garantir que as máquinas matriculadas
apresentam as necessárias condições para circular em segurança.
Assim delibera o Conselho Diretivo do IMT, I. P., em reunião realizada em 7 de dezembro de 2016, ao abrigo do disposto na alínea k) do
n.º 3 do artigo 3.º do Decreto-Lei n.º 236/2012, de 31 de outubro, com
a última redação em vigor, o seguinte:
Para efeitos da conclusão do processo de atribuição de matrícula às
máquinas industriais dos tipos constantes do anexo I ao Regulamento de
Atribuição de Matrícula a Máquinas Industriais, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 107/2006, de 6 de junho, é fixada em 30 de junho de 2016, a
data-limite para a atribuição de matrícula a todos os tipos de máquinas
industriais.
7 de dezembro de 2015. — O Conselho Diretivo: Paulo Jorge Marcelino Batista de Andrade, Presidente — Ana Isabel Silva Pereira de
Miranda Vieira de Freitas, Vogal.
209227775

ECONOMIA

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

Direção-Geral das Atividades Económicas

Aviso n.º 588/2016

Considerando o Decreto Regulamentar n.º 5/2015, de 20 de julho
que aprovou a orgânica da Direção-Geral das Atividades Económicas
(DGAE), no desenvolvimento do qual foi determinada pela Portaria
n.º 316/2015, de 30 de setembro, a estrutura orgânica nuclear da DGAE,
fixando ainda, o número de unidades flexíveis a criar e as competências
cometidas às diferentes unidades orgânicas;
Considerando o Despacho n.º 11218/2015, de 7 de outubro, que procede à criação da Divisão de Coordenação dos Assuntos Europeus, e
fixa as respetivas competências;
Considerando que os cargos dirigentes podem ser exercidos em regime
de substituição, com observância de todos os requisitos legais exigidos
para o provimento do cargo, nos termos do artigo 27.º da Lei n.º 2/2004,

Nos termos do previsto no n.º 6 do artigo 36.º da Portaria n.º 83-A/2009,
de 22 de janeiro, republicada pela Portaria n.º 145-A/2011, de 6 de abril,
torna-se público que se encontra afixada a Lista Unitária de Ordenação
Final, após homologação, no placard da Direção de Gestão de Recursos
Humanos do INSA,IP, estando ainda disponível em www.insa.pt, referente
ao procedimento concursal publicado através do Aviso n.º 9969/2015, de
2 de setembro.
30 de dezembro de 2015. — A Diretora de Gestão de Recursos
Humanos, Paula Caires da Luz.
209251604

Despacho n.º 992/2016

