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DIÁRIO DA REPÚBLICA — II SÉRIE

CENTRO HOSPITALAR DE LISBOA OCIDENTAL, E. P. E.
Aviso n.o 3896/2006 (2.a série). — Devidamente homogadas por
despacho do vogal executivo do conselho de administração deste Centro Hospitalar de 1 de Março de 2006, a seguir se publicam as listas
de classificação final dos internatos complementares das especialidades que a seguir se indicam, as quais, nos termos da Portaria
n.o 695/95, de 30 de Junho, lhes conferem o grau de assistente nas
respectivas especialidades:
Prova realizada em 14 de Fevereiro de 2006:
Cirurgia geral:
Pedro Nuno Fernandes Fidalgo — 17,83 valores.
David Vecher Guaita — 17,30 valores.
(Isento de fiscalização do Tribunal de Contas.)
7 de Março de 2006. — O Vogal do Conselho de Administração,
João Nabais.

CENTRO HOSPITALAR DO MÉDIO TEJO, E. P. E.
Aviso n.o 3897/2006 (2.a série). — Concurso interno geral de
acesso para a categoria de enfermeiro-supervisor. — Faz-se público que,
no cumprimento da decisão proferida pelo Tribunal Administrativo
e Fiscal de Leiria de 18 de Abril de 2005, na acção administrativa
especial interposta por Ana Maria São Martinho de Almeida Campos
Serras Rito, reforçada pela impossibilidade de reconstituição do júri
por os membros efectivos do júri estarem aposentados, foi, por deliberação do conselho de administração deste Centro Hospitalar de
19 de Maio de 2005, determinada a anulação do concurso em epígrafe,
aberto pelo aviso n.o 7696/2002 (2.a série), publicado no Diário da
República, 2.a série, n.o 137, de 17 de Junho de 2002.
13 de Março de 2006. — O Vogal do Conselho de Administração,
João Maria R. Vaz Rico.
o

Deliberação (extracto) n. 377/2006. — Por deliberação do conselho de administração do Centro Hospitalar do Médio Tejo, E. P. E.,
de 22 de Fevereiro de 2006:
Maria de Lurdes Pereira Nunes, assessora (ramo de farmácia), da
carreira dos técnicos superiores de saúde, de nomeação definitiva,
do quadro residual da Unidade de Torres Novas — promovida, precedendo concurso interno limitado de acesso, a assessora superior
(ramo de farmácia), considerando-se exonerada da categoria que
detém a partir da data da aceitação no novo lugar.
Isabel Maria Pires Chambel, técnica de 1.a classe de ortóptica, de
nomeação definitiva, do quadro residual da Unidade de Abrantes — promovida, precedendo concurso interno limitado de acesso,
a técnica principal de ortóptica, considerando-se exonerada da categoria que detém a partir da data da aceitação no novo lugar. (Isento
de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)
9 de Março de 2006. — O Vogal do Conselho de Administração,
João Maria R. Vaz Rico.

EMAS — EMPRESA MUNICIPAL DE ÁGUA
E SANEAMENTO DE BEJA, E. M.

4701

Empreitada — prospecção e execução de captação de água em
Beringel:
Valor — E 6000, acrescido de IVA a 21 %;
Forma de atribuição — ajuste directo ao abrigo do disposto
na alínea c) do n.o 1 do artigo 136.o do Decreto-Lei
n.o 59/99, de 2 de Março;
Entidade adjudicatária — SULÁQUA, L.da;
Empreitada — prospecção e execução de captação de água em
Beja:
Valor — E 8500, acrescido de IVA a 21 %;
Forma de atribuição — ajuste directo ao abrigo do disposto
na alínea c) do n.o 1 do artigo 136.o do Decreto-Lei
n.o 59/99, de 2 de Março;
Entidade adjudicatária — SULÁQUA, L.da;
Empreitada — prospecção e execução de novas captações de
água, trabalhos a mais:
Valor — E 900, acrescido de IVA a 21 %;
Forma de atribuição — ajuste directo ao abrigo do disposto
no n.o 1 do artigo 45.o do Decreto-Lei n.o 59/99, de 2
de Março;
Entidade adjudicatária — Sondagens Batalha — Perfurações e Captações de Água, L.da;
Empreitada para execução dos trabalhos de construção de emissário e implementação da nova ETAR de Quintos:
Valor — E 29 191,20, acrescido de IVA a 21 %;
Forma de atribuição — concurso limitado sem publicação
de anúncio ao abrigo do disposto na alínea b) do n.o 2
do artigo 48.o do Decreto-Lei n.o 59/99, de 2 de Março;
Entidade adjudicatária — Martins & Bailão, L.da
15 de Fevereiro de 2006. — O Presidente do Conselho de Administração, Francisco da Cruz dos Santos.

HOSPITAL DISTRITAL DA FIGUEIRA DA FOZ, E. P. E.
Deliberação n.o 378/2006. — Por deliberação do conselho de
administração de 22 de Fevereiro de 2006:
Maria Lucília Machado da Conceição assistente de cirurgia geral do
quadro de pessoal deste Hospital com o regime de trabalho de
dedicação exclusiva de quarenta e duas horas — autorizada a praticar o regime de trabalho de tempo completo, trinta e cinco horas,
com efeitos a 1 de Março de 2006.
2 de Março de 2006. — A Vogal do Conselho de Administração,
Isabel Bento.

HOSPITAL DISTRITAL DE SANTARÉM, E. P. E.
Aviso n.o 3898/2006 (2.a série). — Por despacho de 8 de Março
de 2006 do conselho de administração:

Listagem n.o 89/2006. — Lista de ajudicações (artigo 275.o do
Decreto-Lei n.o 59/99, de 2 de Março). — Para os devidos efeitos e
nos termos do disposto no artigo 275.o do Decreto-Lei n.o 59/99,
de 2 de Março, faz-se pública a lista das adjudicações de obras públicas
efectuadas durante o ano de 2005:

João Luís da Graça Formiga e Maria de Guadalupe Silva Romão
de Castro Fagulha, enfermeiros graduados do quadro de pessoal
deste Hospital — nomeados, após concurso, enfermeiros especialistas em enfermagem de saúde materna e obstetrícia do mesmo
quadro, ficando exonerados do anterior lugar com efeitos a partir
da data da aceitação do novo lugar.

Empreitada — prospecção e execução de novas captações de
água:

13 de Março de 2006. — A Chefe da Repartição de Pessoal, Helena
Marques.

Valor — E 8460, acrescido de IVA a 21 %;
Forma de atribuição — ajuste directo ao abrigo do disposto
na alínea d) do n.o 2 do artigo 48.o do Decreto-Lei
n.o 59/99, de 2 de Março;
Entidade adjudicatária — Sondagens Batalha — Perfurações e Captações de Água, L.da;
Empreitada — prospecção e execução de captação de água em
Santa Vitória:
Valor — E 4500 acrescido de IVA a 21 %;
Forma de atribuição — ajuste directo ao abrigo do disposto
na alínea e) do n.o 2 do artigo 48.o do Decreto-Lei
n.o 59/99, de 2 de Março.
Entidade adjudicatária — SULÁQUA, L.da;

HOSPITAL INFANTE D. PEDRO, E. P. E.
Deliberação n.o 379/2006. — Por despacho do presidente do conselho de administração de 6 de Março de 2006:
Maria Placídia Marques, auxiliar de acção médica do quadro de pessoal do Hospital Infante D. Pedro, E. P. E. — transita para a categoria de auxiliar de acção médica principal, nos termos do n.o 3
do artigo 3.o do Decreto-Lei n.o 413/99, de 15 de Outubro, com
efeitos a partir de 1 de Julho de 2000, ficando posicionada no
escalão 4, índice 215. (Não está sujeito à fiscalização prévia do
Tribunal de Contas, de acordo com o disposto no artigo 46.o, n.o 1,

