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De 1 de julho de 2007 até 28 de maio 2012, Coordenadora da Unidade
de Gestão Financeira, da Administração Regional de Saúde do Algarve,
cargo dirigente de 2.º grau;
De 5 de maio de 2005 até 30 de junho de 2007, Diretora do Departamento de Gestão Financeira, Administração Regional de Saúde do
Algarve, cargo dirigente de 1.º grau;
De 28 de março de 2001 até 04 de agosto de 2005, Chefe de Divisão dos Serviços de Gestão Financeira, cargo dirigente intermédio de
2.º grau;
De maio 1997 a março de 2001, Técnica Superior da área financeira
da Administração Regional de Saúde do Algarve.
Mais deliberou que esta nomeação produza os seus efeitos a 13 de
março de 2017.
31 de janeiro de 2018. — A Vogal do Conselho Diretivo da Administração Regional de Saúde do Algarve, I. P., Josélia Maria Gomes
Mestre Gonçalves.
311137795
Deliberação (extrato) n.º 251/2018
Nos termos e para efeitos dos números 6, 9 e 10, todos do artigo 21.º
da Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro, alterada pelas Leis n.º 51/2005, de
30 de agosto, n.º 64-A/2008, de 31 dezembro, n.º 3-B/2010, de 28 de
abril, n.º 64/2011, de 22 de dezembro, n.º 68/2013, de 29 de agosto e
n.º 128/2015, de 3 de setembro, e de acordo com a proposta apresentada
pelo Júri designado para o procedimento concursal para provimento de
cargo de direção intermédia de 2.º grau desta Administração Regional de
Saúde — Unidade de Gestão de Recursos Humanos, cf. n.º 2 do artigo 2.º
e alíneas a) a i) do n.º 1 do artigo 5.º da Portaria n.º 156/2012, de 22 de
maio, deliberou o Conselho Diretivo, em reunião datada de 07.12.2016,
designar a Dr.ª Sílvia Flora Guerreiro Morgado André Cabrita, para
Coordenadora da Unidade de Gestão de Recursos Humanos, atendendo
a que, findo o procedimento concursal atrás identificado, se apresentou
como a candidata melhor classificada, demonstrando elevada capacidade de liderança, comunicação e relacionamento interpessoal, elevada
capacidade de organização e orientação para resultados e demonstrando
elevada capacidade na resolução de problemas pela experiência comprovada no exercício de funções inerentes ao cargo a prover, conforme
curriculum Vitae abreviado:
Currículo Académico:
1995 — Licenciatura em Direito, variante ciências jurídicas, Universidade Autónoma de Lisboa.
2005 — Técnica Superior de Higiene e Segurança do Trabalho.
2009 — Especialização em Administração e Desenvolvimento Regional (60 ECTS).
2013 — Especialização em Gestão de Recursos Humanos — Universidade do Algarve (60 ECTS).
Currículo Profissional:
De dezembro de 1997 a março de 2000 — Apoio jurídico à Divisão de Ação Social, nomeadamente ao Gabinete de Apoio ao Cidadão
(Advogada);
De março de 2000 a maio de 2003 — Divisão de Atendimento e Recursos Humanos — Técnica Superior de 2.ª classe — carreira de jurista;
De maio de 2003 a maio de 2010 — Chefe de Divisão de Atendimento
e Recursos Humanos da Câmara Municipal de Faro;
De junho de 2010 a maio de 2016 — Diretora de Serviços de Recursos
Humanos da Universidade do Algarve.
Mais deliberou que esta nomeação produza os seus efeitos a 15 de
dezembro de 2016.
31 de janeiro de 2018. — A Vogal do Conselho Diretivo da Administração Regional de Saúde do Algarve, I. P., Josélia Maria Gomes
Mestre Gonçalves.
311137843
Despacho (extrato) n.º 2158/2018
Para os devidos efeitos, torna-se público que, por despacho da Senhora Vogal do Conselho Diretivo da ARS Algarve, I. P., Dra. Josélia
Gonçalves, de 28 de dezembro de 2017, e em cumprimento do artigo 304.º da Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas, aprovada
pela Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, foi autorizada a denúncia do
Contrato de Trabalho em Funções Públicas a Termo Resolutivo Certo,
com efeitos a 31 de dezembro de 2017, a pedido do Assistente Graduado Sénior de Medicina Geral e Familiar da Carreira Especial Médica, António José Milheiras Rodrigues, em exercício de funções no
ACES Algarve I — Central, ao abrigo do regime excecional de con-

tratação de médicos aposentados previsto no Decreto-Lei n.º 89/2010,
de 21 de julho, alterado pelo Decreto-Lei n.º 53/2015, de 15 de abril.
31 de janeiro de 2018. — A Vogal do Conselho Diretivo da Administração Regional de Saúde do Algarve, I. P., Josélia Maria Gomes
Mestre Gonçalves.
311137884
Edital (extrato) n.º 238/2018
Humberta Quaresma dos Ramos, médica interna de saúde pública, a
exercer funções na Unidade de Saúde Pública do ACES Algarve II —
Barlavento, com última residência conhecida em Rua do Curas, n.º 33,
Pinheiro de Loures, 2670-545 Loures, fica desta forma notificada, de
que se encontra pendente nesta Administração Regional de Saúde do
Algarve, I. P., o processo disciplinar n.º 02/2017-DIS contra si instaurado, no âmbito do qual lhe foi deduzido despacho de acusação,
sendo-lhe concedido o prazo de 30 dias, a contar da data da publicação
deste aviso, para, querendo, apresentar a sua defesa escrita, nos termos
previstos no artigo 214.º, n.º 2 e n.º 3 da Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas (LTFP), aprovada pela Lei n.º 35/2014, de 20 de junho.
31 de janeiro de 2018. — A Vogal do Conselho Diretivo da Administração Regional de Saúde do Algarve, I. P., Josélia Maria Gomes
Mestre Gonçalves.
311137924

PLANEAMENTO E DAS INFRAESTRUTURAS
Gabinete do Ministro
Despacho n.º 2159/2018
Nos termos conjugados do n.º 14 do artigo 3.º, do n.º 3 do artigo 8.º e
do artigo 24.º da Lei Orgânica do XXI Governo Constitucional, aprovada
pelo Decreto-Lei n.º 251-A/2015, de 17 de dezembro, na atual redação,
bem como dos artigos 44.º a 50.º do Código do Procedimento Administrativo, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 4/2015, de 7 de janeiro:
1 — Delego no Secretário de Estado do Desenvolvimento e Coesão,
Ângelo Nelson Rosário de Souza:
a) As competências que me são conferidas pelo Decreto-Lei
n.º 126-C/2017, de 6 de outubro, que cria o Fundo de Coinvestimento 200M;
b) As competências que me são conferidas pela Resolução do Conselho de Ministros n.º 190-A/2017, de 11 de dezembro, que aprova o
Plano de Ação para a Economia Circular.
2 — O presente despacho produz efeitos à data da sua assinatura.
21 de fevereiro de 2018. — O Ministro do Planeamento e das Infraestruturas, Pedro Manuel Dias de Jesus Marques.
311157201

ECONOMIA
Direção-Geral de Energia e Geologia
Contrato (extrato) n.º 120/2018
Para efeitos do n.º 7 do artigo 16.º do Decreto-Lei n.º 86/90, de 16 de
março, publica-se o extrato do contrato de exploração da água mineral
natural a que corresponde o n.º HM-14 de cadastro e a denominação de
Caldas da Rainha, localizada no concelho de Caldas da Rainha, distrito
de Leiria, celebrado em 9 de janeiro de 2018, ao abrigo do artigo 17.º
do Decreto-Lei n.º 86/90, de 16 março.
Concessionário: Município de Caldas da Rainha
Área concedida: 175 hectares, delimitada pela poligonal cujos vértices,
em coordenadas no sistema PT-TM06/ETRS89, são as seguintes:

Vértice

Meridiana (m)

Perpendicular (m)

A ....................
B. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
C. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
D. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-86418,963
-85078,972
-85078,948
-86418,939

-28141,748
-28141,723
-29451,714
-29451,739

