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da Unidade de Saúde Pública da Unidade Local de Saúde do Baixo 
Alentejo, EPE, o Dr. José Manuel Teixeira Dantas, médico assistente da 
careira especial médica, área de saúde pública, sob proposta do Conselho 
Diretivo da Administração Regional de Saúde do Alentejo, I. P., com 
efeitos a 24 de abril de 2014.

17 de julho de 2014. — O Diretor -Geral da Saúde, Francisco George.
207985584 

 Despacho n.º 9868/2014
Ao abrigo do disposto no n.º 8 do artigo 4.º do Decreto -Lei n.º 82/2009, 

de 2 de abril, alterado pelo Decreto -Lei n.º 135/2013, de 4 de outubro, 
designo em comissão de serviço, sob proposta do Conselho Diretivo 
da Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo, I. P., 
Delegado de Saúde do ACES Oeste Sul, Dr. Nuno dos Santos Rodrigues, 
assistente da carreira especial médica área de saúde pública, com efeitos 
a 2 de janeiro de 2014.

17 de julho de 2014. — O Diretor -Geral da Saúde, Francisco George.
207985721 

 Despacho n.º 9869/2014
Ao abrigo do disposto no n.º 8 do artigo 4.º do Decreto -Lei n.º 82/2009, 

de 2 de abril, alterado pelo Decreto -Lei n.º 135/2013, de 4 de outubro, 
designo em comissão de serviço, sob proposta do Conselho Diretivo da 
Administração Regional de Saúde do Norte, I. P., Delegados de Saúde 
do ACES Grande Porto VIII — Espinho/Gaia, com efeitos a 1 de abril 
de 2014, os seguintes médicos:

Dr.ª Clara Maria Alves Alves, assistente graduado da carreira especial 
médica, área de saúde pública;

Dr. José Guilherme Marques Ribeiro, assistente da carreira especial 
médica, área de saúde pública;

17 de julho de 2014. — O Diretor -Geral da Saúde, Francisco George.
207985681 

 Despacho n.º 9870/2014
Ao abrigo do disposto no n.º 10 do artigo 4.º do Decreto -Lei 

n.º 82/2009, de 2 de abril, alterado pelo Decreto -Lei n.º 135/2013, de 
4 de outubro, renovo a designação em comissão de serviço, sob pro-
posta do Conselho Diretivo da Administração Regional de Saúde do 
Norte, I. P., do Delegado de Saúde Coordenador da Unidade Local de 
Saúde do Alto Minho, Dr. Luís Moreno Delgado, assistente graduado 
sénior da carreira especial médica da área de saúde pública, com efeitos 
a 10 de janeiro de 2014.

17 de julho de 2014. — O Diretor -Geral da Saúde, Francisco George.
207985924 

 Despacho n.º 9871/2014
Ao abrigo do disposto no n.º 8 do artigo 4.º do Decreto -Lei n.º 82/2009, 

de 2 de abril, alterado pelo Decreto -Lei n.º 135/2013, de 4 de outubro, 
designo em comissão de serviço, Delegado de Saúde do ACES do Alto 
Ave -Guimarães/Vizela/terras de Basto, Dr. Nuno Cândido Pereira de 
Sousa, assistente da carreira especial médica, área de saúde pública, sob 
proposta do Conselho Diretivo da Administração Regional de Saúde do 
Norte, I. P., com efeitos a 1 de maio de 2014.

17 de julho de 2014. — O Diretor -Geral da Saúde, Francisco George.
207986653 

 Despacho n.º 9872/2014
Ao abrigo do disposto no n.º 8 do artigo 4.º do Decreto -Lei n.º 82/2009, 

de 2 de abril, alterado pelo Decreto -Lei n.º 135/2013, de 4 de outubro, 
designo em comissão de serviço, sob proposta do Conselho Diretivo 
da Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo, I. P., 
Delegado de Saúde do ACES Lisboa Ocidental e Oeiras, Dr. Nuno Filipe 
Ambrósio Lopes, assistente da carreira especial médica, área de saúde 
pública, com efeitos a 2 de janeiro de 2014.

17 de julho de 2014. — O Diretor -Geral da Saúde, Francisco George.
207985713 

 Despacho n.º 9873/2014
Ao abrigo do disposto no n.º 10 do artigo 4.º do Decreto -Lei 

n.º 82/2009, de 2 de abril, alterado pelo Decreto -Lei n.º 135/2013, de 
4 de outubro, renovo a designação em comissão de serviço, da Dele-
gada de Saúde Regional do Norte, Dra. Maria Neto de Miranda Araújo, 
assistente graduada sénior da carreira especial médica, área de saúde 

pública, sob proposta do Conselho Diretivo da Administração Regional 
de Saúde do Norte, I. P., com efeitos a 11 de março de 2014.

17 de julho de 2014. — O Diretor -Geral da Saúde, Francisco George.
207985965 

 Despacho n.º 9874/2014
Ao abrigo do disposto no n.º 8 do artigo 4.º do Decreto -Lei n.º 82/2009, 

de 2 de abril, alterado pelo Decreto -Lei n.º 135/2013, de 4 de outubro, 
designo em comissão de serviço, sob proposta do Conselho Diretivo 
da Administração Regional de Saúde do Alentejo, I. P., Delegados de 
Saúde da Unidade Local de Saúde do Norte Alentejano, com efeitos a 
1 de março de 2014, os seguintes médicos:

Dr. José Santos Trindade Balcão, assistente graduado da carreira 
especial médica, área de saúde pública;

Dr.ª Maria do Rosário Costa Grossinho Reino Pires, assistente gra-
duada da carreira especial médica, área de saúde pública;

Dr. Miguel Pulido Valente Pena, assistente graduado da carreira es-
pecial médica, área de saúde pública;

Dr. José Batista Martins, assistente graduado da carreira especial 
médica, área de saúde pública;

Dr.ª Maria Teresa da Cunha Cristóvam Botelho de Miranda, assistente 
da carreira especial médica, área de saúde pública;

Dr.ª Maria José Martins Namorado Gonçalves Calado, assistente de 
carreira especial médica, área de medicina geral e familiar;

Dr. José António Pires Gamboa Cabaço — assistente da carreira 
especial médica, área de medicina geral e familiar

17 de julho de 2014. — O Diretor -Geral da Saúde, Francisco George.
207985868 

 Despacho n.º 9875/2014
Ao abrigo do disposto no n.º 8 do artigo 4.º do Decreto -Lei n.º 82/2009, 

de 2 de abril, alterado pelo Decreto -Lei n.º 135/2013, de 4 de outubro, 
designo em comissão de serviço, Delegada de Saúde da Unidade de 
Saúde Pública da Unidade Local de Saúde do Litoral Alentejano, E. P. E., 
a Dra. Tamara Prokopenko, médica assistente da careira especial mé-
dica, área de saúde pública, sob proposta do Conselho Diretivo da 
Administração Regional de Saúde do Alentejo, I. P., com efeitos a 1 de 
abril de 2014.

17 de julho de 2014. — O Diretor -Geral da Saúde, Francisco George.
207985843 

 Despacho n.º 9876/2014
Ao abrigo do disposto no n.º 8 do art.º 4.º do Decreto -Lei n.º 82/2009, 

de 2 de abril, alterado pelo Decreto -Lei n.º 135/2013, de 4 de outubro, 
designo em comissão de serviço, sob proposta do Conselho Diretivo da 
Administração Regional de Saúde do Norte, I. P., Delegadas de Saúde 
da Unidade Local de Saúde do Alto Minho, ACES, com efeitos a 1 de 
abril de 2014, as seguintes médicas:

Dr.ª Lígia Elsa Esteves e Sá, assistente da carreira especial médica, 
área de saúde pública;

Dr.ª Zulmira Afonso, assistente da carreira especial médica, área de 
saúde pública.

17 de julho de 2014. — O Diretor -Geral da Saúde, Francisco
George.

207985568 

 Despacho n.º 9877/2014
Ao abrigo do disposto no n.º 8 do artigo 4.º do Decreto -Lei n.º 82/2009, 

de 2 de abril, alterado pelo Decreto -Lei n.º 135/2013, de 4 de outubro, 
designo em comissão de serviço, Delegada de Saúde Coordenadora da 
Unidade Local de Saúde do Norte Alentejano, a Dra. Margarida Fer-
reira Saudade da Silva, assistente graduada da carreira especial médica, 
área de saúde pública, cessando, na mesma data, as funções que tem 
vindo a desempenhar de Delegada de Saúde da mesma Unidade, sob 
proposta do Conselho Diretivo da Administração Regional de Saúde do 
Alentejo, I. P., com efeitos a 1 de março de 2014.

17 de julho de 2014. — O Diretor -Geral da Saúde, Francisco 
George.

207985705 

 Despacho n.º 9878/2014
Ao abrigo do disposto no n.º 10 do artigo 4.º do Decreto -Lei 

n.º 82/2009, de 2 de abril, alterado pelo Decreto -Lei n.º 135/2013, de 4 de 
outubro, renovo a designação em comissão de serviço, da Delegada de 


