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Despacho n.o 23/2006 (2.a série) — AP. — Por despacho de 5
de Dezembro de 2005 do coordenador da Sub-Região de Saúde de
Viseu, por delegação:
Carla Sofia Ascenção Ribeiro Rodrigues, técnica de 1.a classe de
higiene oral da carreira de técnico de diagnóstico e terapêutica
do quadro de pessoal do Centro de Saúde de Viseu-1 — autorizada
a nomeação definitiva, precedendo concurso, na categoria de técnica
principal de higiene oral da mesma área para o mesmo quadro
de pessoal.
6 de Dezembro de 2005. — O Coordenador, José Carlos Coelho
Ferreira de Almeida.

Tabuaço — nomeada definitivamente, precedendo concurso, técnica principal de saúde ambiental, do mesmo quadro de pessoal.
6 de Dezembro de 2005. — O Coordenador, José Carlos Coelho
Ferreira de Almeida.
Despacho n.o 30/2006 (2.a série) — AP. — Por despacho do
coordenador sub-regional de Saúde de Viseu de 5 de Dezembro de
2005, proferido por delegação:
Mário dos Santos, técnico de de 1.a classe de saúde ambiental do
quadro de pessoal do Centro de Saúde de Lamego — nomeado
definitivamente, precedendo concurso, técnico principal de saúde
ambiental, do mesmo quadro de pessoal.

Despacho n.o 24/2006 (2.a série) — AP. — Por despacho de 5
de Dezembro de 2005 do coordenador da Sub-Região de Saúde de
Viseu, por delegação:

6 de Dezembro de 2005. — O Coordenador, José Carlos Coelho
Ferreira de Almeida.

Elias Sousa Saraiva, técnico de 1.a classe de saúde ambiental da carreira de técnico de diagnóstico e terapêutica do quadro de pessoal
do Centro de Saúde de Sátão — autorizada a nomeação definitiva,
precedendo concurso, na categoria de técnico principal de saúde
ambiental da mesma área para o mesmo quadro de pessoal.

Administração Regional de Saúde
de Lisboa e Vale do Tejo

6 de Dezembro de 2005. — O Coordenador, José Carlos Coelho
Ferreira Almeida.

Sub-Região de Saúde de Lisboa

Despacho n.o 25/2006 (2.a série) — AP. — Por despacho de 5
de Dezembro de 2005 do coordenador da Sub-Região de Saúde de
Viseu, por delegação:
Francisco Rodrigues Sales Cardoso, técnico de 1.a classe de saúde
ambiental da carreira de técnico de diagnóstico e terapêutica do
quadro de pessoal do Centro de Saúde de Tondela — autorizada
a nomeação definitiva, precedendo concurso, na categoria de técnico principal de saúde ambiental da mesma área para o mesmo
quadro de pessoal.
6 de Dezembro de 2005. — O Coordenador, José Carlos Coelho
Ferreira Almeida.
Despacho n.o 26/2006 (2.a série) — AP. — Por despacho de 5
de Dezembro de 2005 do coordenador da Sub-Região de Saúde de
Viseu, por delegação:
António Fernando Amaral Cristo, técnico de 1.a classe de saúde
ambiental da carreira de técnico de diagnóstico e terapêutica do
quadro de pessoal do Centro de Carregal do Sal — autorizada a
nomeação definitiva, precedendo concurso, na categoria de técnico
principal de saúde ambiental da mesma área para o mesmo quadro
de pessoal.
6 de Dezembro de 2005. — O Coordenador, José Carlos Coelho
Ferreira de Almeida.
Despacho n.o 27/2006 (2.a série) — AP. — Por despacho de 5 de
Dezembro de 2005 do coordenador da Sub-Região de Saúde de Viseu,
por delegação:
Américo José de Almeida Pinto, técnico de 1.a classe de saúde ambiental da carreira de técnico de diagnóstico e terapêutica do quadro
de pessoal do Centro de Saúde de Sernancelhe — autorizada a
nomeação definitiva, precedendo concurso, na categoria de técnico
principal de saúde ambiental da mesma área para o mesmo quadro
de pessoal.

Deliberação (extracto) n.o 5/2006 — AP. — Por deliberação do
conselho de administração da Administração Regional de Saúde de
Lisboa e Vale do Tejo, por delegação, de 20 de Janeiro de 2005,
foi autorizado o regime de horário acrescido, de acordo com o
artigo 55.o do Decreto-Lei n.o 437/91, de 8 de Novembro, para o
Centro de Saúde de Queluz, aos profissionais a seguir indicados:
Isabel Maria Faustino Costa Carvalho, enfermeira especialista — cessa
no dia 28 de Fevereiro e reinicia no dia 1 de Março de 2005.
Célia Cristina José Bento Batista, enfermeira graduada — cessa no
dia 2 e reinicia no dia 3 de Abril de 2005.
Artur Jorge Frouco Marques, enfermeiro graduado — cessa no dia 2
e reinicia no dia 3 de Abril de 2005.
Irene Maria Cardoso Pinheiro, enfermeira graduada — cessa no dia 2
e reinicia no dia 3 de Abril de 2005.
(Não carece de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)
14 de Dezembro de 2005. — A Coordenadora, Maria Manuela
Peleteiro.
Deliberação (extracto) n.o 6/2006 — AP. — Por deliberação do
conselho de administração da Administração Regional de Saúde de
Lisboa e Vale do Tejo, por delegação de 20 de Janeiro de 2005,
foi autorizado o regime de horário acrescido, de acordo com o
artigo 55.o do Decreto-Lei n.o 437/91, de 8 de Novembro, para o
Centro de Saúde de Luz Soriano, aos profissionais a seguir indicados:
Joaquina Esperança Nobre Mendes Pereira, enfermeira graduada — cessa no dia 4 e reinicia no dia 5 de Abril de 2005.
José Manuel Crujo Repsina Baptista, enfermeiro especialista — cessa
no dia 4 e reinicia no dia 5 de Abril de 2005.
Maria Margarida Nogueira Alves Barrero, enfermeira graduada —
cessa no dia 4 e reinicia no dia 5 de Abril de 2005.
(Não carece de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)

6 de Dezembro de 2005. — O Coordenador, José Carlos Coelho
Ferreira de Almeida.

14 de Dezembro de 2005. — A Coordenadora, Maria Manuela
Peleteiro.

Despacho n.o 28/2006 (2.a série) — AP. — Por despacho de 5 de
Dezembro de 2005 do coordenador da Sub-Região de Saúde de Viseu,
por delegação:

Deliberação (extracto) n.o 7/2006 — AP. — Por deliberação do
presidente do conselho de administração da Administração Regional
de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo, por subdelegação, em 7 de Outubro
de 2005:

Antero Joaquim Resende Martins, técnico de 1.a classe de saúde
ambiental da carreira de técnico de diagnóstico e terapêutica do
quadro de pessoal do Centro de Saúde de Cinfães — autorizada
a nomeação definitiva, precedendo concurso, na categoria de técnico principal de saúde ambiental da mesma área para o mesmo
quadro de pessoal.
6 de Dezembro de 2005. — O Coordenador, José Carlos Coelho
Ferreira de Almeida.
Despacho n.o 29/2006 (2.a série) — AP. — Por despacho do
coordenador sub-regional de Saúde de Viseu de 5 de Dezembro de
2005, proferido por delegação:
Maria Lucília Saldanha Reis Santos, técnica de de 1.a classe de saúde
ambiental do quadro de pessoal do Centro de Saúde de

Ana Rita Prieto Henriques — autorizada a celebração de contrato
de trabalho a termo certo, por três meses, renovável por igual
período, trinta e cinco horas semanais, ao abrigo dos n.os 3 e 4
do artigo 18.o-A do Decreto-Lei n.o 11/93, de 15 de Janeiro, aditado
nos termos do artigo 2.o do Decreto-Lei n.o 53/98, de 11 de Março,
com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.o 68/2000, de
26 de Abril, para o exercício de funções equiparadas a técnica
de 2.a classe da carreira de técnicos de diagnóstico e terapêutica,
área de higiene e saúde ambiental, para o Centro de Saúde da
Lourinhã, com efeitos a 17 de Outubro de 2005. (Isento de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)
14 de Dezembro de 2005. — A Coordenadora, Maria Manuela
Peleteiro.

