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a orgânica das Administrações Regionais de Saúde, I. P., decorrente da 
reestruturação a que foram sujeitas, importa agora definir a situação 
jurídico-funcional dos membros dos órgãos de direção destes institutos 
públicos cujos mandatos se encontrem em curso e se pretende que 
continuem a exercer as suas funções.

Nos termos do estabelecido na alínea c) do n.º 4 do artigo 20.º da Lei 
n.º 3/2004, de 15 de janeiro, aplicável aos titulares já designados dos 
órgãos dos institutos públicos objeto desta lei, por força do artigo 7.º da 
Lei n.º 5/2012, de 17 de janeiro, o mandato dos membros do conselho 
diretivo cessa por extinção ou reorganização do instituto público, salvo 
se for expressamente mantido nos órgãos de direção do órgão ou serviço 
que lhe suceda.

Assim, ao abrigo do disposto na alínea c) do n.º 4 do artigo 20.º da 
Lei n.º 3/2004, de 15 de janeiro, alterada pelas Leis n.os 51/2005, de 
30 de agosto, pelos Decretos-Leis n.os 200/2006, de 25 de outubro, e 
105/2007, de 3 de abril, pela Lei n.º 64-A/2008, de 31 de dezembro, pelo 
Decreto-Lei n.º 40/2011, de 22 de março, pela Resolução da Assembleia 
da República n.º 86/2011, de 11 de abril, e pelo Decreto-Lei n.º 5/2012, 
de 15 de janeiro, e atento o disposto no n.º 1 do artigo 5.º do Decreto-Lei 
n.º 22/2012, de 30 de janeiro, determino o seguinte:

1 — São mantidos, até ao seu termo, os mandatos dos seguintes 
membros do conselho diretivo da Administração Regional de Saúde do 
Alentejo, I. P. (ARS do Alentejo, I. P.):

a) Mestre José Alberto Noronha Marques Robalo, no cargo de presi-
dente do conselho diretivo, para que foi nomeado nos termos do despacho 
n.º 14580/2011, de 21 de outubro, publicado no Diário da República, 
2.ã série, n.º 207, de 27 de outubro de 2011;

b) Licenciado António Marciano Graça Lopes, no cargo de vogal 
do conselho diretivo, para que foi nomeado nos termos do despacho 
mencionado na alínea anterior;

c) Mestre Paula Alexandra Ângelo Ribeiro Marques, no cargo de vogal 
do conselho diretivo, para que foi nomeada nos termos do despacho 
mencionado nas alíneas anteriores.

2 — O presente despacho produz efeitos a 1 de fevereiro de 2012.

3 de maio de 2012. — O Ministro da Saúde, Paulo José de Ribeiro 
Moita de Macedo.

206056284 

 Gabinete do Secretário de Estado da Saúde

Despacho n.º 6285/2012
Através do meu despacho n.º 5366/2012, publicado no Diário da 

República, 2.ª série, n.º 78, de 19 de abril de 2012, foi criado o grupo 
técnico na área da diálise hospitalar a quem foi incumbida a missão de 
propor um conjunto de medidas tendentes à reorganização da prestação 
de cuidados na área da diálise em ambulatório nos hospitais do Serviço 
Nacional de Saúde.

Entendendo -se que a participação no grupo técnico de profissionais de 
enfermagem muito contribuirá para o cumprimento da missão do grupo, 
no âmbito dos objetivos que lhe foram traçados, impõe -se a alteração 
da composição do grupo técnico estabelecida no n.º 5 do despacho 
n.º 5366/2012, tendo em vista a integração de mais um elemento da 
área da enfermagem.

Assim, determino:
1 — É designado para integrar o grupo técnico da área da diálise hos-

pitalar, criado pelo meu despacho n.º 5366/2012, publicado no Diário da 
República, 2.ª série, n.º 78, de 19 de abril de 2012, o enfermeiro especia-
lista António Maria Sousa Vale, do Centro Hospitalar de São João, E. P. E.

2 — O presente despacho produz efeitos a partir da data da sua as-
sinatura.

3 de maio de 2012. — O Secretário de Estado da Saúde, Manuel 
Ferreira Teixeira.

206052963 

 Despacho n.º 6286/2012
Nos termos da alínea a) do artigo 5.º do Decreto -Lei n.º 89/2010, de 

21 de julho, autorizo a renovação da contratação da aposentada Maria 
José Moreira Dias, cujo exercício de funções médicas foi previamente 
autorizado pelo Despacho n.º 18283/2010, de 30 de novembro, publicado 
no Diário da República, 2.ª série, n.º 238, de 10 de dezembro de 2010, 
ao abrigo dos artigos 4.º e 5.º e nos n.os 4 e seguintes do artigo 6.º do 
mesmo Decreto -Lei n.º 89/2010.

4 de maio de 2012. — O Secretário de Estado da Saúde, Manuel 
Ferreira Teixeira.

206056908 

 Despacho n.º 6287/2012
Nos termos da alínea a) do artigo 5.º do Decreto -Lei n.º 89/2010, de 

21 de julho, autorizo a renovação da contratação da aposentada Graça 
Maria Amaral Nogueira Veloso Esteves Simões, cujo exercício de fun-
ções médicas foi previamente autorizado pelo Despacho n.º 1317/2011, 
de 15 de novembro, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 10, 
de 14 de janeiro de 2011, ao abrigo dos artigos 4.º e 5.º e nos n.os 4 e 
seguintes do artigo 6.º do mesmo Decreto -Lei n.º 89/2010.

4 de maio de 2012. — O Secretário de Estado da Saúde, Manuel 
Ferreira Teixeira.

206056787 

 Despacho n.º 6288/2012
Nos termos da alínea a) do artigo 5.º do Decreto -Lei n.º 89/2010, de 

21 de julho, autorizo a renovação da contratação do aposentado Luís 
Filipe Nave Proença, cujo exercício de funções médicas foi previamente 
autorizado pelo Despacho n.º 18284/2010, de 2 de dezembro, publicado 
no Diário da República, 2.ª série, n.º 238, de 10 de dezembro de 2010, 
ao abrigo dos artigos 4.º e 5.º e dos n.os 4 e seguintes do artigo 6.º do 
mesmo Decreto -Lei n.º 89/2010.

4 de maio de 2012. — O Secretário de Estado da Saúde, Manuel 
Ferreira Teixeira.

206056957 

 Administração Regional de Saúde do Norte, I. P.

Despacho n.º 6289/2012
Por despacho do Vogal do Conselho Diretivo da Administração Re-

gional de Saúde do Norte, I. P., Dr. Ponciano Oliveira, exarado em 
2012 -03 -23, no âmbito de competência subdelegada, foi autorizada 
a equiparação a bolseiro à enfermeira Filipa Daniela Rocha Antu-
nes, a exercer funções no Agrupamento de Centros de Saúde do Cá-
vado II — Gerês/Cabreira, para a realização do curso de Pós -licenciatura 
da especialidade de reabilitação, promovido pela Escola de Enfermagem 
da Universidade do Minho, no período de 2012 -02 -20 a 2012 -07 -21, 
na modalidade de ausência a tempo parcial, pelo limite máximo de 
21 horas semanais.

24/04/2012. — O Vogal do Conselho Diretivo, Rui Afonso Móia 
Pereira Cernadas.

206057061 

 Despacho n.º 6290/2012
Por despacho do Vogal do Conselho Diretivo da Administração Re-

gional de Saúde do Norte, I. P., Dr. Ponciano Oliveira, exarado em 
2012 -03 -15, no âmbito de competência subdelegada, foi autorizada a 
equiparação a bolseiro à enfermeira Ana Lúcia Pereira Ferreira, a exercer 
funções no Agrupamento de Centros de Saúde do Cávado III — Barcelos/
Esposende, para a realização do mestrado em Enfermagem de Saúde 
Mental e Psiquiatria, promovido pela Escola Superior de Enfermagem 
do Porto, no período de 2012 -02 -23 a 2012 -07 -27, na modalidade de 
ausência a tempo parcial, pelo limite máximo de 21 horas semanais.

24/04/2012. — O Vogal do Conselho Diretivo, Rui Afonso Móia 
Pereira Cernadas.

206057126 

 Despacho n.º 6291/2012
Por despacho do Vogal do Conselho Diretivo da Administração Re-

gional de Saúde do Norte, I. P., Dr. Ponciano Oliveira, exarado em 
2012 -04 -02, no âmbito de competência subdelegada, foi autorizada a 
equiparação a bolseiro à enfermeira Marlene Isabel Almeida Moutinho, a 
exercer funções no Agrupamento de Centros de Saúde de Entre o Douro 
e Vouga II — Aveiro Norte, para a realização do curso de pós -licenciatura 
de especialização em enfermagem de reabilitação, promovido pela Escola 
Superior de Enfermagem da Cruz Vermelha Portuguesa — Oliveira de 
Azeméis, no período de 2012 -04 -30 a 2012 -10 -25, na modalidade de 
ausência a tempo parcial, pelo limite máximo de 9 horas semanais.

24/04/2012. — O Vogal do Conselho Diretivo, Rui Afonso Móia 
Pereira Cernadas.

206057167 

 Despacho n.º 6292/2012
Por despacho do Vogal do Conselho Diretivo da Administração Regio-

nal de Saúde do Norte, I. P., Dr. Rui Cernadas, exarado em 2012 -04 -02, 




