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HOSPITAL DE SÃO FRANCISCO XAVIER, S. A.

ORDEM DOS ADVOGADOS

Aviso n.o 4977/2005 (2.a série). — Por deliberação do conselho
de administração deste Hospital de 21 de Abril de 2005:

Edital n.o 575/2005 (2.a série). — Rogério Alves, bastonário da
Ordem dos Advogados, faz saber que, por acórdão do Conselho Superior de 17 de Dezembro de 2004, proferido nos autos do processo
disciplinar n.o 29/D/2000, do Conselho de Deontologia de Coimbra,
foi aplicada ao Dr. José Alberto Mendes Saraiva, titular da cédula
profissional n.o 1137-C, a pena disciplinar de censura com publicidade,
prevista nos artigos 101.o, n.o 1, alínea b), e 111.o, n.o 1, do Estatuto
da Ordem dos Advogados, por violação do disposto nos artigos 79.o,
alínea a), 86.o, n.o 1, alínea a), e 89.o, todos os Estatuto da Ordem
dos Advogados.

Emília da Costa Pires Figueiredo — nomeada definitivamente, precedendo concurso, assistente administrativa principal da carreira
administrativa do quadro de pessoal deste Hospital, posicionada
no escalão 1, índice 222, com efeitos a 1 de Maio de 2005, ficando
exonerada das anteriores funções. (Isento de fiscalização prévia
do Tribunal de Contas.)
21 de Abril de 2005. — O Presidente do Conselho de Administração, António Teixeira.
Aviso n.o 4978/2005 (2.a série). — Por deliberação do conselho
de administração deste Hospital de 21 de Abril de 2005:
Paula Cristina Pires Lopes — nomeada definitivamente, precedendo
concurso, assistente administrativa principal, da carreira administrativa, do quadro de pessoal deste Hospital, posicionada no escalão 1, índice 222, com efeitos a 1 de Maio de 2005, ficando exonerada
das anteriores funções. (Isento de fiscalização do Tribunal de
Contas.)
21 de Abril de 2005. — O Presidente do Conselho de Administração, António Teixeira.

Deliberação n.o 669/2005. — Por deliberação do conselho de
administração do Hospital de São Teotónio, S. A., de 21 de Abril
de 2005:
Cristina Isabel dos Santos Guerreiro Madeira e Maria da Conceição
da Costa Cabrita Rodrigues — nomeadas, precedendo concurso
público, técnicas superiores principais da carreira de técnico superior de serviço social do quadro de pessoal do extinto Hospital
de São Teotónio — Viseu. (Isenta de fiscalização prévia do Tribunal
de Contas.)
26 de Abril de 2005. — O Administrador de Recursos Humanos,
Luís Botelho.
Deliberação n.o 670/2005. — Por deliberação do conselho de
administração do Hospital de São Teotónio S. A., de 21 de Abril
de 2005:
Dora Cristina Amaro Cardoso — nomeada, precedendo concurso,
fisioterapeuta de 1.a classe da carreira de técnico de diagnóstico
e terapêutica, do quadro de pessoal do extinto Hospital de São
Teotónio — Viseu. (Isento de fiscalização prévia do Tribunal de
Contas.)
26 de Abril de 2005. — O Administrador de Recursos Humanos,
Luís Botelho.
Deliberação n.o 671/2005. — Por deliberação do conselho de
administração do Hospital de São Teotónio, S. A., de 13 de Maio
de 2005, foi considerado caducado o concurso interno de ingresso
para constituição de reserva de recrutamento para provimento de
lugares de enfermeiro, nível I, publicado no Diário da República,
2.a série, n.o 199, de 29 de Agosto de 2002, o aviso n.o 9461/2002.
(Isento de visto do Tribunal de Contas.)
26 de Abril de 2005. — O Administrador de Recursos Humanos,
Luís Botelho.
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Edital n.o 576/2005 (2.a série). — Rogério Alves, bastonário da
Ordem dos Advogados, faz saber que, por acórdão de 20 de Maio
de 2004, proferido pela 4.a Secção do Conselho de Deontologia de
Lisboa, no processo disciplinar n.o 18/D/2003, foi aplicada à Dr.a Graça
Maria de Ornelas Nunes, que também usa e assina Graça Ornelas
Nunes, titular da cédula profissional n.o 9961-L, a pena disciplinar
de seis meses de suspensão da sua inscrição prevista na alínea e)
do n.o 1 do artigo 101.o do Estatuto da Ordem dos Advogados, por
violação do disposto nos artigos 53.o, n.o 1, e 79.o, alínea f), todos
os Estatuto da Ordem dos Advogados.
O cumprimento da presente pena terá início a partir do dia imediato
ao do levantamento da suspensão, situação em que presentemente
se encontra.
15 de Abril de 2005. — O Bastonário, Rogério Alves.

HOSPITAL DE SÃO TEOTÓNIO, S. A.

Data da adjudicação

15 de Abril de 2005. — O Bastonário, Rogério Alves.

Edital n.o 577/2005 (2.a série). — Rogério Alves, bastonário da
Ordem dos Advogados, faz saber que, por acórdão de 25 de Maio
de 2004, proferido pela 4.a Secção do Conselho de Deontologia de
Lisboa, no processo disciplinar n.o 190/D/2003, foi aplicada à
Dr.a Graça Maria de Ornelas Nunes, que também usa e assina Graça
Ornelas Nunes, titular da cédula profissional n.o 9961 L, a pena disciplinar de um ano de suspensão da sua inscrição, prevista na alínea e)
do n.o 1 do artigo 101.o do Estatuto da Ordem dos Advogados, por
violação do disposto nos artigos 76.o, n.os 1 e 2, 78.o, alínea a), e
79.o, todos do Estatuto da Ordem dos Advogados.
O cumprimento da presente pena terá início a partir do dia imediato
ao do levantamento da suspensão, situação que presentemente se
encontra.
15 de Abril de 2005. — O Bastonário, Rogério Alves.
Edital n.o 578/2005 (2.a série). — Para os legais efeitos torna-se
público que, por despacho do bastonário da Ordem dos Advogados
de 18 de Abril de 2005, com efeitos a partir da mesma data, ao
abrigo do artigo 39.o, n.o 1, alínea d), do Estatuto da Ordem dos
Advogados, aprovado pela Lei n.o 15/2005, de 26 de Janeiro, e do
artigo 11.o, n.o 1, alínea d), do Regulamento de Inscrição de Advogados
e Advogados Estagiários, aprovado em sessão do conselho geral de
7 de Julho de 1989, publicado no Diário da República, 2.a série, n.o 139,
de 19 de Junho de 2002, alterado por deliberação do conselho geral
de 7 e 8 de Novembro de 2003, publicada no Diário da República,
2.a série, n.o 282, de 6 de Dezembro de 2003, foi levantada a suspensão
da inscrição do Dr. Vítor Vaz Garrido (cédula profissional n.o 4864-L),
tendo sido, nesta data, feitos todos os averbamentos e comunicações.
19 de Abril de 2005. — O Bastonário, Rogério Alves.

SOFLUSA — SOCIEDADE FLUVIAL DE TRANSPORTES, S. A.
Listagem n.o 126/2005. — Nos termos do artigo 275.o do Decreto-Lei n.o 59/99, de 2 de Março, a seguir se publica a lista das obras
adjudicadas pela SOFLUSA — Sociedade Fluvial de Transportes,
S. A., relativas ao ano de 2004:

Designação

Forma de atribuição

Construção de armazém de sobressalentes.
Beneficiação da casa de banho para deficientes do terminal fluvial do Barreiro.

Ajuste directo, após consulta ao
mercado.
Ajuste directo . . . . . . . . . . . . . . .

7 de Abril de 2005. — O Conselho de Administração: (Assinaturas ilegíveis.)

Preço
(euros)

84 464,91
4 700

Adjudicatário

Valério Clarimundo da Silva
Almaça & Filho, L.da
Valério Clarimundo da Silva
Almaça & Filho, L.da

