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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.
209717858
Despacho n.º 9041/2016
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
Aida Maria Georgina Aires Gomes Oliveira Estudante, 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.
209717785
Despacho n.º 9042/2016
1 — Considerando a proposta do Centro Hospitalar Barreiro
Montijo, 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 parcial pelo aposentado José
Manuel Gonçalves da Silva, 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.
209717193
Despacho n.º 9043/2016

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.
209717485
Despacho n.º 9046/2016
1 — Considerando a proposta do Agrupamento de Centros de Saúde
Almada-Seixal 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 Ana Maria
Fontelas dos Santos Viseu, 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.
209718181
Despacho n.º 9047/2016
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 parcial pela aposentada Maria
Rosa Fogeiro Pereira de Abreu e Castro, 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.
209718108
Despacho n.º 9048/2016

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 pelo aposentado Adriano António
Almeida Abreu, 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 2 de maio de 2016.

1 — Considerando a proposta do Centro Hospitalar e Universitário
de Coimbra, 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 pelo aposentado João José Eusébio Bernardo, 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 abril de
2016.

6 de julho de 2016. — O Secretário de Estado da Saúde, Manuel
Martins dos Santos Delgado.
209717185

7 de julho de 2016. — O Secretário de Estado da Saúde, Manuel
Martins dos Santos Delgado.
209716918

Despacho n.º 9044/2016

Despacho n.º 9049/2016

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 Ana Paula Rodrigues Portero, 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
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 completo pelo aposentado Júlio dos
Santos Vaz, 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.
209717347

7 de julho de 2016. — O Secretário de Estado da Saúde, Manuel
Martins dos Santos Delgado.
209717411

Despacho n.º 9045/2016

Despacho n.º 9050/2016

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 Margarida Adelaide
Granjo dos Reis, 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.

1 — Considerando a proposta do Centro Hospitalar e Universitário
de Coimbra, 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 parcial pelo aposentado José Manuel Amorim
Ferrão Oliveira, 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.

