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N.o 121 — 27 de Junho de 2005

DIÁRIO DA REPÚBLICA — II SÉRIE

CENTRO HOSPITALAR DO BAIXO ALENTEJO, S. A.
Despacho n.o 14 164/2005 (2.a série). — Por despacho do conselho de administração do Centro Hospitalar do Baixo Alentejo, S. A.,
Hospital José Joaquim Fernandes, Beja, de 25 de Maio de 2005:
José Carlos Barrocas Costa, enfermeiro graduado — autorizada a
renovação do regime de horário acrescido (quarenta e duas horas
semanais), a partir de 1 de Julho de 2005, pelo período de seis
meses. (Não carece de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)
2 de Junho de 2005. — O Presidente do Conselho de Administração,
Manuel da Cunha Rêgo.

CENTRO HOSPITALAR DO BARLAVENTO ALGARVIO, S. A.
Aviso n.o 6306/2005 (2.a série). — Por despacho de 25 de Maio
de 2005 do conselho de administração do Centro Hospitalar do Barlavento Algarvio, S. A., foi autorizada a acumulação de funções públicas para docência na Escola Superior de Saúde de Faro ao técnico
de diagnóstico e terapêutica de 1.a classe, área de análises clínicas
e saúde pública, Rui Manuel Borges Vassal, durante o ano lectivo
de 2005-2006. (Isento de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)
31 de Maio de 2005. — O Vogal do Conselho de Administração,
Tiago Botelho Martins da Silva.
Aviso n.o 6307/2005 (2.a série). — Na sequência de deliberação
do conselho de administração do Centro Hospitalar do Barlavento
Algarvio, S. A., foi autorizada a partir de 6 de Junho de 2005 a
exoneração de funções públicas a Antónia Maria Calzada Garcia,
enfermeira do quadro de pessoal do Hospital do Barlavento Algarvio.
(Isento de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)
2 de Junho de 2005. — O Vogal do Conselho de Administração,
Tiago Botelho Martins da Silva.
Aviso n.o 6308/2005 (2.a série). — Na sequência de deliberação
do conselho de administração do Centro Hospitalar do Barlavento
Algarvio, S. A., foi autorizada a partir de 10 de Abril de 2005 a
exoneração de funções públicas a Maria José Perez Agudo, enfermeira
do quadro de pessoal do Hospital do Barlavento Algarvio. (Isento
de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)
2 de Junho de 2005. — O Vogal do Conselho de Administração,
Tiago Botelho Martins da Silva.

n.o 20086/480513, com o capital social de E 5 000 000, encontrando-se
devidamente representada a accionista, conforme lista de presenças
que ficará arquivada na sociedade, no respectivo dossier, foi por ela
manifestada a vontade de reunir a assembleia geral da sociedade,
com dispensa de formalidades prévias, nos termos do n.o 1 do
artigo 54.o do Código das Sociedades Comerciais, com a seguinte
ordem de trabalhos:
[. . .]
4) Ratificação das cooptações do Prof. Joaquim Manuel Veloso
Poças Martins e Luís Miguel Pereira de Almeida no cargo
de presidente do conselho de administração, efectuadas nas
reuniões de conselho de administração de 24 de Junho e
de 23 de Agosto de 2004, respectivamente;
[. . .]
No n.o 4 da ordem de trabalhos, foram aprovadas, com os votos
favoráveis da accionista única, as ratificações das cooptações do professor engenheiro Joaquim Manuel Veloso Poças Martins e Luís
Miguel Pereira de Almeida no cargo de presidente do conselho de
administração, efectuadas nas reuniões de conselho de administração
de 24 de Junho e de 23 de Agosto de 2004, respectivamente, pelo
período do mandato de 2002-2004, com dispensa de prestação de
caução.
Deliberou-se ainda autorizar, com efeitos a contar da data da cooptação, o professor engenheiro Joaquim Manuel Veloso Poças Martins
a acumular o cargo com o exercício de funções no âmbito do Grupo
Águas de Portugal, incluindo as de membro de órgãos sociais de
empresas do Grupo Águas de Portugal, com fundamento no interesse
para a sociedade de uma estreita ligação com o mesmo, bem como
autorizar Luís Miguel Pereira de Almeida, igualmente com efeitos
a contar da data da cooptação, a acumular o cargo com o exercício
de funções no âmbito da sociedade PUBLIMETRO — Publicidades
em Meios de Transporte e Outros, S. A., e com o exercício de funções
no âmbito do Grupo Águas de Portugal, incluindo as de membro
de órgãos sociais de empresas do Grupo Águas de Portugal, com
fundamento no interesse para a sociedade de uma estreita ligação
com o mesmo.
[. . .]
E por nada mais haver a tratar, foi encerrada a sessão pelas 18 horas
e 30 minutos e dela lavrada esta acta, que, depois de lida e achada
conforme, vai ser devidamente assinada pelos membros da mesa desta
assembleia.
(Assinaturas ilegíveis.)»
7 de Junho de 2005. — A Administração: (Assinaturas ilegíveis.)

CENTRO HOSPITALAR DA COVA DA BEIRA, S. A.
Despacho n.o 14 165/2005 (2.a série). — Por despacho do conselho de administração do Centro Hospitalar da Cova da Beira, S. A.,
de 31 de Maio de 2005, foi homologada a acta da comissão de avaliação
curricular que concede a progressão para a categoria de assistente
graduado de ginecologia e obstetrícia à assistente Dr.a Maria dos
Prazeres da Silva Esteves, com efeitos reportados a 28 de Setembro
de 2004, data em que perfaz oito anos de antiguidade na categoria.
(Isento de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)
7 de Junho de 2005. — A Directora de Divisão de Recursos Humanos, Orminda Sucena.

EMPRESA GERAL DO FOMENTO, S. A.
o

a

Anúncio n. 96/2005 (2. série). — Incompatibilidades e impedimentos. — Nos termos do disposto no n.o 3 e para efeitos do n.o 4
do artigo 7.o da Lei n.o 64/93, de 26 de Agosto, publica-se o extracto
da acta da assembleia geral da Empresa Geral do Fomento, S. A.:
o

«Acta n. 93
(extracto)
Aos nove dias do mês de Maio do ano de 2005, pelas 17 horas,
reuniu-se a assembleia geral anual da sociedade Empresa Geral do
Fomento, S. A., adiante designada por EGF, com sede na Avenida
da Liberdade, 110, 5.o, freguesia de São José, concelho de Lisboa,
titular do número de pessoa colectiva 500095256, matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.a Secção, sob o

HOSPITAL GARCIA DE ORTA, S. A.
Deliberação n.o 879/2005. — Por deliberação de 6 de Junho de
2005 do conselho de administração deste Hospital:
Olga Maria Torre Carreira Teodoro — nomeada definitivamente, precedendo avaliação curricular, na categoria de assistente graduada
de patologia clínica, da carreira médica hospitalar, do quadro de
pessoal do Hospital Garcia de Orta, S. A., aprovado pela Portaria
n.o 754/94, de 17 de Agosto, alterado pelas Portarias n.os 674/95,
de 28 de Junho, 988/2000, de 14 de Outubro, e 1374/2002, de 22
de Outubro, em regime de trabalho de dedicação exclusiva (quarenta e duas horas semanais), ficando exonerada do lugar anterior
a partir da data da aceitação do novo lugar.
7 de Junho de 2005. — Pelo Conselho de Administração, o Presidente, Álvaro Carvalho.
Deliberação n.o 880/2005. — Por deliberação de 6 de Junho de
2005 do conselho de administração deste Hospital:
Maria Cristina Pinto Macias Marques — nomeada definitivamente,
precedendo avaliação curricular, na categoria de assistente graduado de patologia clínica, da carreira médica hospitalar, do quadro
de pessoal do Hospital Garcia de Orta, S. A., aprovado pela Portaria
n.o 754/94, de 17 de Agosto, alterado pelas Portarias n.os 674/95,
de 28 de Junho, 988/2000, de 14 de Outubro, e 1374/2002, de 22
de Outubro, em regime de trabalho de dedicação exclusiva (quarenta e duas horas semanais), ficando exonerada do lugar anterior
a partir da data da aceitação do novo lugar.
7 de Junho de 2005. — Pelo Conselho de Administração, o Presidente, Álvaro Carvalho.

