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da Marinha Grande, tendo exercido as suas funções, até 31 de julho de
2006, na secretaria e equipas de saúde, bem como, no Gabinete do Utente,
assumindo naquele Gabinete, a gestão e tratamento de reclamações;
De 18 de agosto de 1998 a 13 de junho de 2001, exerceu funções
administrativas no Centro de Saúde de Alcanena.
2016-03-30. — O Diretor de Serviços de Pessoal, João Pedro Raminhos Gomes Henriques.
209473464
Deliberação (extrato) n.º 611/2016
Ao abrigo do disposto no artigo 14.º, n.º 2 da lei orgânica do IEFP, I. P.
e no artigo 5.º, n.º 6 dos Estatutos do IEFP, I. P., e do artigo 27.º da Lei
n.º 2/2004, com a redação da Lei n.º 64/2011, de 22 de dezembro, que
estabelece o Estatuto do Pessoal Dirigente da Administração Central,
Local e Regional do Estado (EPD), o Conselho Diretivo, na sua reunião
de 19 de fevereiro de 2016, deliberou por maioria, designar em regime de
substituição e até à conclusão dos respetivos procedimentos concursais
para recrutamento e provimento, sem prejuízo do direito de opção pelo
respetivo vencimento ou retribuição base da função, cargo ou categoria de origem, conforme previsto no artigo 31.º do EPD, o licenciado
Joaquim Manuel Moreira Monteiro, que detêm a competência técnica
e aptidão para o exercício das funções, conforme evidencia a respetiva
nota curricular em anexo, como Coordenador do Núcleo de Gestão da
Qualificação do Centro de Emprego e Formação Profissional de Setúbal, da Delegação Regional de Lisboa e Vale do Tejo, cargo de direção
intermédia de 2.º grau, com efeitos a 22 de fevereiro de 2016.
Nota curricular
Joaquim Manuel Moreira Monteiro, Licenciado em serviço Social
pelo Instituto Superior de Serviço Social de Lisboa.
Exerce presentemente funções como técnico superior no Serviço de
Formação Profissional do Centro de Emprego e Formação Profissional
de Setúbal.
Exerceu funções como Diretor de Estabelecimento Integrado da Segurança Social no Laranjeiro, Concelho de Almada durante aproximadamente três anos.
Exerceu função como Adjunto de gabinete da Governadora Civil do
Distrito de Setúbal durante dois anos e meio.
Exerceu funções na Equipa de Apoio Técnico do Centro de Formação de Setúbal e também como Coordenador Interno de Formação na
mesma entidade.
Exerceu funções enquanto Coordenador Geral de Centro Comunitário
de uma IPSS em Setúbal durante cinco anos.
2016-03-30. — O Diretor de Serviços de Pessoal, João Pedro Raminhos Gomes Henriques.
209473967

SAÚDE
Gabinete do Secretário de Estado da Saúde
Despacho n.º 4664/2016
1 — Considerando a proposta 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
do Carmo Paisana Alves da Cunha, 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 fevereiro de 2016.
24 de março de 2016. — O Secretário de Estado da Saúde, Manuel
Martins dos Santos Delgado.
209471163

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 fevereiro de 2016.
24 de março de 2016. — O Secretário de Estado da Saúde, Manuel
Martins dos Santos Delgado.
209471277
Despacho n.º 4666/2016
1 — Considerando a proposta da Diretora Executiva do Agrupamento
de Centros de Saúde da Lezíria e o parecer favorável do Conselho Diretivo da Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo, I. P.,
autorizo a renovação do contrato de trabalho em funções públicas a
termo resolutivo certo, celebrado com o aposentado Mário Henrique
Letras Rosa, em regime de tempo parcial, 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 vigora de 1 de janeiro a 31 de dezembro
de 2016.
24 de março de 2016. — O Secretário de Estado da Saúde, Manuel
Martins dos Santos Delgado.
209471196
Despacho n.º 4667/2016
1 — Considerando a proposta da Presidente do Conselho de Administração do Centro Hospitalar de Lisboa Ocidental, 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 inteiro pelo aposentado António José Elias 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 e nos n.os 4 e seguintes do artigo 6.º
2 — O presente despacho reporta efeitos a 1 de fevereiro de 2016.
24 de março de 2016. — O Secretário de Estado da Saúde, Manuel
Martins dos Santos Delgado.
209471025

Administração Regional de Saúde do Norte, I. P.
Aviso (extrato) n.º 4562/2016
Por despacho de 17 de março de 2016 do Vogal do Conselho Diretivo da Administração Regional de Saúde do Norte, I. P., Dr. Ponciano
Oliveira, e nos termos do disposto na alínea a) do n.º 2 do artigo 48.º da
LTFP, aprovada pela Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, torna-se público
que o assistente operacional Vasco Rafael Sá Antunes, concluiu com
sucesso o período experimental, com a avaliação final de 17,88 valores,
na sequência da celebração do contrato de trabalho em funções públicas
por tempo indeterminado, com este instituto público, para o desempenho
de funções na categoria de assistente operacional, da carreira geral de
assistente operacional.
18/03/2016. — O Vogal do Conselho Diretivo, Dr. Ponciano Manuel
Castanheira de Oliveira.
209471382

PLANEAMENTO E DAS INFRAESTRUTURAS
Gabinete do Secretário de Estado
do Desenvolvimento e Coesão
Deliberação n.º 612/2016

Despacho n.º 4665/2016
1 — Considerando a proposta da Presidente do Conselho de Administração do Centro Hospitalar de Lisboa Ocidental, 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 inteiro pelo aposentado Vítor Manuel Batalha Lourenço Silva,
nos termos e para os efeitos do estatuído no Decreto-Lei n.º 89/2010,

Recursos Hierárquicos do Quadro de Referência
Estratégico Nacional
O Decreto-Lei n.º 312/2007, de 17 de setembro, alterado pelo
Decreto-Lei n.º 74/2008, de 22 de abril, e pelo Decreto-Lei
n.º 99/2009, de 28 de abril, definiu o modelo de governação do
Quadro de Referência Estratégico Nacional (QREN) 2007-2013, e

