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do Tejo, I. P., autorizo o exercício de funções médicas a tempo inteiro
pela aposentada Maria Teresa Lopes Anselmo Vieira Martins, 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 produz efeitos à data da sua assinatura.

nes Ferreira, 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 produz efeitos a partir de 1 de outubro
de 2015.

28 de setembro de 2015. — O Secretário de Estado da Saúde, Manuel
Ferreira Teixeira.
208982094

29 de setembro de 2015. — O Secretário de Estado da Saúde, Manuel
Ferreira Teixeira.
208982159

Despacho n.º 10884-K/2015

Despacho n.º 10884-P/2015

1 — Considerando a proposta do Conselho de Administração do
Centro Hospitalar de Leiria, E. P. E., e o parecer favorável do Conselho
Diretivo da Administração Regional de Saúde do Centro, I. P., autorizo
o exercício de funções médicas a tempo inteiro pelo aposentado António
Figueiredo Leão Pimentel, 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 agosto de 2015.

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 Helena Lima Leite, 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 1, 2 e 3 do artigo 6.º
2 — O presente despacho reporta efeitos a 16 de junho de 2015.

28 de setembro de 2015. — O Secretário de Estado da Saúde, Manuel
Ferreira Teixeira.
208981957

29 de setembro de 2015. — O Secretário de Estado da Saúde, Manuel
Ferreira Teixeira.
208982175

Despacho n.º 10884-L/2015

Despacho n.º 10884-Q/2015

1 — Considerando a proposta do Conselho de Administração do
Centro Hospitalar de Leiria, E. P. E. e o parecer favorável do Conselho
Diretivo da Administração Regional de Saúde do Centro, I. P., autorizo
a renovação, em regime de tempo parcial, do exercício de funções médicas pela aposentada Henriqueta Maria Brandão Marques, 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 1, 2 e 3 do artigo 6.º
2 — O presente despacho reporta efeitos a 1 de agosto de 2015.

1 — Considerando a proposta do Conselho de Administração do
Centro Hospitalar de Leiria, E. P. E. e o parecer favorável do Conselho
Diretivo da Administração Regional de Saúde do Centro, I. P., autorizo
a renovação, em regime de tempo parcial, do exercício de funções médicas pela aposentada Ana Dores Fernandes, 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 1, 2 e 3 do artigo 6.º
2 — O presente despacho reporta efeitos a 1 de agosto de 2015.

29 de setembro de 2015. — O Secretário de Estado da Saúde, Manuel
Ferreira Teixeira.
208982142

29 de setembro de 2015. — O Secretário de Estado da Saúde, Manuel
Ferreira Teixeira.
208982126

Despacho n.º 10884-M/2015

Despacho n.º 10884-R/2015

1 — Considerando a proposta da Diretora Executiva do Agrupamento de Centros de Saúde de Sintra e o parecer favorável do Conselho
Diretivo da Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do
Tejo, I.P., autorizo a contratação, em regime de tempo parcial, para
o exercício de funções pela aposentada Maria Alzira Pereira, 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 1, 2 e 3 do artigo 6.º
2 — O presente despacho reporta efeitos a 1 de outubro de 2015.

1 — Considerando a proposta do Conselho de Administração do
Hospital Garcia de Orta, E.P.E. e o parecer favorável do Conselho Diretivo da Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo,
I.P, autorizo a renovação do exercício de funções médicas a tempo
inteiro pelo aposentado Miguel António Oliveira Miranda Maya, 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 produz efeitos a partir de 1 de julho de
2015.

29 de setembro de 2015. — O Secretário de Estado da Saúde, Manuel
Ferreira Teixeira.
208982215

29 de setembro de 2015. — O Secretário de Estado da Saúde, Manuel
Ferreira Teixeira.
208982207

Despacho n.º 10884-N/2015
1 — Considerando a proposta do Senhor Diretor Executivo do Agrupamento de Centros de Saúde do Cávado II — Gerês/Cabreira 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 José Manuel Carvalho Melo, 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 produz efeitos a partir de 1 de outubro
de 2015.
29 de setembro de 2015. — O Secretário de Estado da Saúde, Manuel
Ferreira Teixeira.
208982118

Despacho n.º 10884-S/2015
1 — Considerando a proposta da Diretora Executiva do Agrupamento
de Centros de Saúde de Lisboa Central e o parecer favorável do Conselho Diretivo da Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do
Tejo, I. P., autorizo, em regime de tempo parcial, o exercício de funções
médicas pela aposentada Carmina Pilar Bargiela Banha, 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 produz efeitos a partir de 1 de outubro
de 2015.
29 de setembro de 2015. — O Secretário de Estado da Saúde, Manuel
Ferreira Teixeira.
208982134

Despacho n.º 10884-O/2015
1 — Considerando a proposta do Diretor-Executivo do Agrupamento
de Centros de Saúde de Almada-Seixal e o parecer favorável do Conselho Diretivo da Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale
do Tejo, I. P., autorizo, em regime de tempo parcial, o exercício de
funções médicas pela aposentada Maria Adelaide Salgueiro Freire Antu-

Despacho n.º 10884-T/2015
1 — Considerando a proposta do Senhor Diretor Executivo do Agrupamento de Centros de Saúde do Grande Porto III — Maia/Valongo e o
parecer favorável do Conselho Diretivo da Administração Regional de
Saúde do Norte, I. P., autorizo o exercício de funções médicas a tempo
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inteiro pela aposentada Maria de Fátima Monteiro Marques, 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 14 de agosto de 2015.
29 de setembro de 2015. — O Secretário de Estado da Saúde, Manuel
Ferreira Teixeira.
208982167
Despacho n.º 10884-U/2015
1 — Considerando a proposta do Coordenador da Divisão de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas Dependências e o parecer
favorável do Conselho Diretivo da Administração Regional de Saúde
do Centro, I.P., autorizo o exercício de funções médicas a tempo inteiro pelo aposentado Joaquim António da Costa Borges, 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 produz efeitos a partir de 1 de outubro
de 2015.
29 de setembro de 2015. — O Secretário de Estado da Saúde, Manuel
Ferreira Teixeira.
208982191
Despacho n.º 10884-V/2015
1 — Considerando a proposta da Diretora-Executiva do Agrupamento
de Centros de Saúde de Lisboa Central 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 pela
aposentada Maria Leonor Moura e Faro, 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 produz efeitos a partir de 1 de outubro
de 2015.
29 de setembro de 2015. — O Secretário de Estado da Saúde, Manuel
Ferreira Teixeira.
208982231
Despacho n.º 10884-W/2015
1 — Considerando a proposta da Diretora Executiva do Agrupamento
de Centros de Saúde de Lisboa Central e o parecer favorável do Conse-

lho Diretivo da Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do
Tejo, I.P., autorizo a contratação, em regime de tempo parcial, para o
exercício de funções médicas pela aposentada Ana Paula Moreno Albino
Calado Capela, 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 produz efeitos a partir de 1 de outubro
de 2015.
29 de setembro de 2015. — O Secretário de Estado da Saúde, Manuel
Ferreira Teixeira.
208982183
Despacho n.º 10884-X/2015
1 — Considerando a proposta do Diretor-Executivo do Agrupamento
de Centros de Saúde do Baixo Mondego e o parecer favorável do Conselho Diretivo da Administração Regional de Saúde do Centro, I. P.,
autorizo a renovação do exercício de funções médicas a tempo inteiro
pela aposentada Maria Helena de Carvalho Baía da Costa, 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 produz efeitos a partir de 1 de agosto de
2015.
29 de setembro de 2015. — O Secretário de Estado da Saúde, Manuel
Ferreira Teixeira.
208982223
Despacho n.º 10884-Y/2015
1 — Considerando a proposta do Conselho de Administração do Hospital Garcia de Orta, E. P. E., e o parecer favorável do Conselho Diretivo
da Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo, I. P.,
autorizo a renovação do exercício de funções médicas a tempo inteiro
pela aposentada Maria Manuela Ratinho Jesus Gravelho, 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 produz efeitos a partir de 1 de setembro
de 2015.
29 de setembro de 2015. — O Secretário de Estado da Saúde, Manuel
Ferreira Teixeira.
208982248

