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 Despacho n.º 8958/2014
1. Considerando a proposta da Diretora Executiva 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 pela aposentada 
Maria Manuela Cartageno Ribeiro da Cruz, nos termos e para os efeitos 
do estatuído no Decreto -Lei n.º 89/2010, de 21 de julho, em particular, 
nos artigos 4.º, 5º e nos números 4 e seguintes do artigo 6.º.

2. O presente despacho produz efeitos a 01 de maio de 2014.
4 de julho de 2014. — O Secretário de Estado da Saúde, Manuel 

Ferreira Teixeira.
207940288 

 Despacho n.º 8959/2014
1. Considerando a proposta do Conselho de Administração do Centro 

Hospitalar Cova da Beira, 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 pelo aposentado Carlos Manuel Moura 
Martins Leitão, nos termos e para os efeitos do estatuído no Decreto-
-Lei n.º 89/2010, de 21 de julho, em particular, nos artigos 4.º, 5.º e nos 
números 1, 2 e 3 do artigo 6.º

2. O presente despacho produz efeitos a 01 de março de 2014.
4 de julho de 2014. — O Secretário de Estado da Saúde, Manuel 

Ferreira Teixeira.
207940028 

 Despacho n.º 8960/2014
No Despacho n.º 5438/2000, de 1 de fevereiro, publicado no Diário da 

República, II Série, de 9 de março de 2000, foram nomeados no âmbito da 
Comissão de Verificação Técnica na área de análises clínicas / patologia 
clínica a funcionar junto da Administração Regional de Saúde de Lisboa 
e Vale do Tejo, IP, a Licenciada Maria Esmeraldina de Moura Ramos 
Ribeiro Correia Júnior, como representante do Ministério da Saúde, 
assumindo as funções de Presidente da Comissão, a Licenciada Nazaré 
Cruz Morais Roseiro Boavida, em representação da Ordem dos Médicos 
e a Licenciada Ilda Maria Perestrello Ramos Carvalho da Silva, em 
representação da Ordem dos Farmacêuticos.

Entretanto, através do Despacho n.º 891/2011, de 29 de novembro, 
publicado no Diário da República, II Série, de 17 de janeiro de 2001, 
foi aprovado o Regulamento das Comissões de Verificação Técnica 
que, nos termos do n.º 2 do seu artigo 3.º, permite que quando as ações 
a desenvolver o justifiquem as Comissões de Verificação Técnica po-
dem solicitar ou constituir equipas para a realização de vistorias e de 
inspeções.

Nesse sentido, tendo em conta que o Decreto -Lei n.º 279/2009, de 6 de 
outubro, ainda não iniciou a sua produção de efeitos em relação às unida-
des de análises clínicas / patologia clínica, atento o regime estabelecido 
no seu artigo 27.º, e face ao pedido da Administração Regional de Saúde 
de Lisboa e Vale do Tejo, IP, de nomeação de novos técnicos, tendo em 
vista a colaboração a prestar à Comissão de Verificação Técnica da área 
de análises clínicas /patologia clínica, nomeio, nos termos do n.º 2 do 
artigo 3.º do referido Regulamento, os Licenciados Fernando Augusto 
Ferreira Miranda e Carlos Manuel Ribeiro, ambos em representação 
da Ordem dos Médicos e a Licenciada Maria Matilde Covas Brás, em 
representação da Ordem dos Farmacêuticos.

4 de julho de 2014. — O Secretário de Estado da Saúde, Manuel 
Ferreira Teixeira.

207940693 

 Administração Central do Sistema de Saúde, I. P.

Aviso n.º 8049/2014
Torna -se público que, por deliberação de 25 de junho de 2014 do 

Conselho Diretivo da Administração Central do Sistema de Saúde, I. P., 
(ACSS, I. P.), nos termos do disposto no n.º 6 do artigo 12.º da Lei 
n.º 12 -A/2008, de 27 de fevereiro na sua atual redação, aplicável por 
remissão do n.º 2 do artigo 73.º da Lei n.º 59/2008, de 11 de setembro na 
sua atual redação, Mário Rui de Carvalho, pertencente à carreira técnica 
superior, concluiu com sucesso o período experimental, com a avaliação 
final de 17,00 valores (dezassete valores), na sequência da celebração, 
com este instituto público, de contrato de trabalho em funções públicas 
por tempo indeterminado.

27 de junho de 2014. — A Coordenadora da Unidade de Apoio à 
Gestão, Celeste Terêncio da Silva.

207941592 

 Aviso n.º 8050/2014

Torna -se público que, por deliberação de 25 de junho de 2014 do 
Conselho Diretivo da Administração Central do Sistema de Saúde,
I. P., (ACSS, I. P.), nos termos do disposto no n.º 6 do artigo 12.º da Lei 
n.º 12 -A/2008, de 27 de fevereiro na sua atual redação, aplicável por 
remissão do n.º 2 do artigo 73.º da Lei n.º 59/2008, de 11 de setembro na 
sua atual redação, Maria de Belém Pereira Diogo Medeiros, pertencente 
à carreira técnica superior, concluiu com sucesso o período experimental, 
com a avaliação final de 16,60 valores (dezasseis valores e sessenta 
centésimas), na sequência da celebração, com este instituto público, 
de contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado.

27 de junho de 2014. — A Coordenadora da Unidade de Apoio à 
Gestão, Celeste Terêncio da Silva.

207941292 

 Aviso n.º 8051/2014
Torna -se público que, por deliberação de 25 de junho de 2014 do 

Conselho Diretivo da Administração Central do Sistema de Saúde, I. P., 
(ACSS, I. P.), nos termos do disposto no n.º 6 do artigo 12.º da Lei 
n.º 12 -A/2008, de 27 de fevereiro na sua atual redação, aplicável por 
remissão do n.º 2 do artigo 73.º da Lei n.º 59/2008, de 11 de setembro 
na sua atual redação, Artur Paiva da Cruz, pertencente à carreira técnica 
superior, concluiu com sucesso o período experimental, com a ava-
liação final de 16,80 valores (dezasseis valores e oitenta centésimas), 
na sequência da celebração, com este instituto público, de contrato de 
trabalho em funções públicas por tempo indeterminado.

27 de junho de 2014. — A Coordenadora da Unidade de Apoio à 
Gestão, Celeste Terêncio da Silva.

207941195 

 Administração Regional de Saúde do Norte, I. P.

Despacho n.º 8961/2014
Por despacho de 23 de maio de 2014, da Delegada de Saúde Coor-

denadora da Unidade de Saúde Pública do Agrupamento de Centros de 
Saúde do Douro I — Marão e Douro Norte, Dr.ª Maria Cristina Fonseca 
e Sousa, foi delegada no Dr. Eduardo Carvalho Glória, com a cédula 
profissional n.º 29205, nos termos do disposto no n.º 3 do artigo 9.º 
do Decreto -Lei n.º 82/2009 de 2 de abril, alterado pelo Decreto -Lei 
n.º 135/2013, de 4 de outubro, a competência para a prática dos atos de 
passagem de atestados médicos a cidadãos portadores de deficiência que 
implique acompanhamento por terceira pessoa para poderem exercer 
o seu direito de voto nas eleições ao Parlamento Europeu no dia 25 de 
maio de 2014.

2 de julho de 2014. — O Vogal do Conselho Diretivo, Ponciano 
Manuel Castanheira de Oliveira.

207938085 

 Despacho n.º 8962/2014
Por despacho de 26 de junho de 2014 do Vogal do Conselho Diretivo 

da Administração Regional de Saúde do Norte, I. P., Dr. Ponciano Oli-
veira, no âmbito de competência subdelegada, foi autorizado o prolon-
gamento do período concedido a equiparação a bolseiro à enfermeira, 
Maria Cândida Ferreira dos Santos Ribeiro, a exercer funções no Agru-
pamento de Centros de Saúde do Grande Porto VIII — Espinho/Gaia, 
para realização da tese no âmbito do mestrado em Direção e Chefia 
de Enfermagem, promovido pela Escola Superior de Enfermagem do 
Porto, de 2014 -01 -01 a 2014 -07 -31, na modalidade de ausência a tempo 
parcial, pelo limite máximo de 16 horas semanais.

2 de julho de 2014. — O Vogal do Conselho Diretivo, Ponciano 
Manuel Castanheira de Oliveira.

207938255 

 Administração Regional de Saúde do Centro, I. P.

Despacho (extrato) n.º 8963/2014

Subdelegação de competências do Diretor Executivo 
do Agrupamento de Centros de Saúde do Dão Lafões

Nos termos dos n.os 1 e 2 do artigo 35.º e dos artigos 36.º e 37.º do 
Código do Procedimento Administrativo e no uso da faculdade conferida 




