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2 — O presente despacho produz efeitos a partir de 15 de junho de
2016.
5 de julho de 2016. — O Secretário de Estado da Saúde, Manuel
Martins dos Santos Delgado.
209715557
Despacho n.º 9031/2016
1 — Considerando a proposta do Agrupamento de Centros de Saúde
do Tâmega I — Baixo Tâmega, e o parecer favorável do Conselho
Diretivo da Administração Regional de Saúde do Norte, I. P., autorizo
o exercício de funções médicas a tempo completo pelo aposentado Augusto da Trindade Rodrigues, 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, em conjugação com o artigo 113.º da Lei n.º 7-A/2016, de 30 de março.
2 — O presente despacho produz efeitos a partir de 1 de janeiro de
2016.
6 de julho de 2016. — O Secretário de Estado da Saúde, Manuel
Martins dos Santos Delgado.
209718749
Despacho n.º 9032/2016
1 — Considerando a proposta do Agrupamento de Centros de Saúde
Cascais 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 parcial pela aposentada Dalila Carvalhal Sousa,
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, em conjugação com o artigo 113.º
da Lei n.º 7-A/2016, de 30 de março.
2 — O presente despacho produz efeitos no dia seguinte ao da sua
publicação.
6 de julho de 2016. — O Secretário de Estado da Saúde, Manuel
Martins dos Santos Delgado.
209718368
Despacho n.º 9033/2016

-Lei n.º 53/2015, de 15 de abril, em particular, nos artigos 4.º e 5.º, em
conjugação com o artigo 113.º da Lei n.º 7-A/2016, de 30 de março.
2 — O presente despacho produz efeitos a partir de 2 de maio de 2016.
6 de julho de 2016. — O Secretário de Estado da Saúde, Manuel
Martins dos Santos Delgado.
209717663
Despacho n.º 9036/2016
1 — Considerando a proposta do Agrupamento de Centros de Saúde
Lisboa Norte 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 parcial pela aposentada Maria
Cândida Ventura Marques Rebelo, 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, em
conjugação com o artigo 113.º da Lei n.º 7-A/2016, de 30 de março.
2 — O presente despacho produz efeitos a partir de 1 de junho de
2016.
6 de julho de 2016. — O Secretário de Estado da Saúde, Manuel
Martins dos Santos Delgado.
209717696
Despacho n.º 9037/2016
1 — Considerando a proposta do Agrupamento de Centros de Saúde
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 completo pela aposentada Maria
João Teles Figueiredo Almiro, 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, em conjugação com o artigo 113.º da Lei n.º 7-A/2016, de 30 de março.
2 — O presente despacho produz efeitos a partir de 1 de maio de
2016.
6 de julho de 2016. — O Secretário de Estado da Saúde, Manuel
Martins dos Santos Delgado.
209717947
Despacho n.º 9038/2016

1 — Considerando a proposta do Agrupamento de Centros de Saúde
Amadora 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 parcial pela aposentada Isabel Maria Ramilo Lages Pereira Ribeiro, 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, em conjugação com o artigo 113.º da Lei n.º 7-A/2016, de 30 de março.
2 — O presente despacho produz efeitos a partir de 1 de junho de
2016.

1 — Considerando a proposta 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
completo pela aposentada Maria do Carmo Pereira Marques Constante
da Rocha, 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, em conjugação com o
artigo 113.º da Lei n.º 7-A/2016, de 30 de março.
2 — O presente despacho produz efeitos no dia seguinte ao da sua
publicação.

6 de julho de 2016. — O Secretário de Estado da Saúde, Manuel
Martins dos Santos Delgado.
209718838

6 de julho de 2016. — O Secretário de Estado da Saúde, Manuel
Martins dos Santos Delgado.
209717777

Despacho n.º 9034/2016

Despacho n.º 9039/2016

1 — Considerando a proposta da Unidade Local de Saúde do
Nordeste, E. P. E., e o parecer favorável do Conselho Diretivo da Administração Regional de Saúde do Norte, I. P., autorizo o exercício de
funções médicas a tempo parcial pelo aposentado Alfredo Jorge de Castro
Girão Osório, 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, em conjugação com o
artigo 113.º da Lei n.º 7-A/2016, de 30 de março.
2 — O presente despacho produz efeitos no dia seguinte ao da sua
publicação.

1 — Considerando a proposta do Agrupamento de Centros de Saúde
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 parcial 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 e 5.º, em conjugação com o
artigo 113.º da Lei n.º 7-A/2016, de 30 de março.
2 — O presente despacho produz efeitos a partir de 1 de junho de
2016.

6 de julho de 2016. — O Secretário de Estado da Saúde, Manuel
Martins dos Santos Delgado.
209718449

6 de julho de 2016. — O Secretário de Estado da Saúde, Manuel
Martins dos Santos Delgado.
209717996

Despacho n.º 9035/2016

Despacho n.º 9040/2016

1 — Considerando a proposta 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 o exercício
de funções médicas a tempo completo pela aposentada Celina Maria
Marques Santos Almeida Branco, nos termos e para os efeitos do estatuído no Decreto-Lei n.º 89/2010, de 21 de julho, alterado pelo Decreto-

1 — Considerando a proposta do Agrupamento de Centros de Saúde
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 parcial, pela aposentada Maria
Isabel Bernardes Mendes, nos termos e para os efeitos do estatuído
no Decreto-Lei n.º 89/2010, de 21 de julho, alterado pelo Decreto-Lei

