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Direcção-Geral de Veterinária
Despacho n.o 10 187/2006 (2.a série). — Pelo despacho
n.o 2623/2003 (2.a série), de 28 de Janeiro, publicado no Diário da
República, 2.a série, n.o 33, de 8 de Fevereiro de 2003, foi aprovado,
em anexo, um regulamento interno que apresenta alguns desfasamentos que inviabilizam um adequado e rigoroso cumprimento de
quanto com ele se visou regulamentar.
Nestes termos, ao abrigo do disposto no artigo 6.o do Decreto-Lei
n.o 259/98, de 18 de Agosto, e no uso da competência conferida na
alínea d) do n.o 1 do artigo 7.o da Lei n.o 2/2004, de 15 de Janeiro,
republicada pela Lei n.o 51/2005, de 30 de Agosto, revogo os referidos
despacho e regulamento interno.
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as funções correspondentes às de técnico superior de 2.a classe,
da carreira técnica superior, desde 24 de Março de 2005 — nomeado
definitivamente, mediante reclassificação profissional, na categoria
de técnico superior de 2.a classe, da carreira técnica superior, do
mesmo quadro de pessoal, ficando posicionado no escalão 1, índice
400. (Isento de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)
8 de Abril de 2006. — O Subdirector Regional, Cândido Batista.

MINISTÉRIO DO TRABALHO
E DA SOLIDARIEDADE SOCIAL

11 de Abril de 2006. — O Director-Geral, Carlos Agrela Pinheiro.

Secretaria-Geral
Direcção Regional de Agricultura da Beira Litoral
Despacho n.o 10 188/2006 (2.a série). — 1 — Nos termos do
n.o 2 do artigo 21.o da Lei n.o 2/2004, de 15 de Janeiro, com a nova
redacção dada pela Lei n.o 51/2005, de 30 de Agosto, faz-se público
que, no seguimento do despacho do director regional de Agricultura
da Beira Litoral de 4 de Abril de 2006, se encontra aberto procedimento concursal para provimento do cargo de chefe de divisão de
Organização e Informática, cargo de direcção intermédia de 2.o grau,
constante do mapa III a que se refere o n.o 2 do artigo 39.o do Decreto
Regulamentar n.o 15/97, de 6 de Maio.
2 — A indicação dos requisitos formais de provimento, do perfil
exigida da composição do júri e dos métodos de selecção será publicitada na bolsa de emprego público até ao 2.o dia útil posterior à
publicação do presente aviso na 2.a série do Diário da República,
nos termos dos n.os 1 e 2 do artigo 21.o da Lei n.o 2/2004, de 15
de Janeiro, com a nova redacção dada pela Lei n.o 51/2005, de 30
de Agosto.
20 de Abril de 2006. — O Director Regional, António J. N. Ramos.
Despacho n.o 10 189/2006 (2.a série). — 1 — Nos termos do
n.o 2 do artigo 21.o da Lei n.o 2/2004, de 15 de Janeiro, com a nova
redacção dada pela Lei n.o 51/2005, de 30 de Agosto, faz-se público
que, no seguimento do despacho do director regional de Agricultura
da Beira Litoral de 4 de Abril de 2006, se encontra aberto procedimento concursal para provimento do cargo de chefe de divisão de
Documentação, Informação e Relações Públicas, cargo de direcção
intermédia de 2.o grau, constante do mapa III a que se refere o n.o 2
do artigo 39.o do Decreto Regulamentar n.o 15/97, de 6 de Maio.
2 — A indicação dos requisitos formais de provimento, do perfil
exigido, da composição do júri e dos métodos de selecção serão publicitados na bolsa de emprego público até ao segundo dia útil posterior
à publicação do presente aviso na 2.a série do Diário da República,
nos termos dos n.os 1 e 2 do artigo 21.o da Lei n.o 2/2004, de 15
de Janeiro, com a nova redacção dada pela Lei n.o 51/2005, de 30
de Agosto.
20 de Abril de 2006. — O Director Regional, António J. N. Ramos.

Direcção Regional de Agricultura do Ribatejo e Oeste
Despacho (extracto) n.o 10 190/2006 (2.a série). — Por despacho de 6 de Abril de 2006 do director regional de Agricultura
do Ribatejo e Oeste:

Despacho n.o 10 192/2006 (2.a série). — Por meu despacho de
20 de Abril de 2006, proferido no uso de competência delegada, e
obtida a anuência do director-geral da Segurança Social:
Licenciado Francisco Alves Barroso, assessor do quadro de pessoal
da Direcção-Geral da Segurança Social — transferido, com idêntica
categoria, para o quadro de pessoal desta Secretaria-Geral, com
efeitos a 15 de Abril de 2006, considerando-se exonerado do lugar
de origem a partir daquele data.
A presente transferência é feita sem prejuízo da manutenção da
comissão de serviço no cargo em que actualmente se encontra provido.
(Isento de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)
21 de Abril de 2006. — O Secretário-Geral-Adjunto, Jorge Gouveia.

MINISTÉRIOS DO TRABALHO E DA SOLIDARIEDADE
SOCIAL E DA SAÚDE
Santa Casa da Misericórdia de Lisboa
Hospital Ortopédico de Sant’Ana
Deliberação (extracto) n.o 564/2006. — Pela deliberação
n.o 504/2006, de 30 de Março, da mesa da Santa Casa da Misericórdia
de Lisboa:
Maria Albertina Ramalhete de Gomes Moleiro e Marília Matias Carvalhais, enfermeiras-chefes, e Maria Cristina Machado Maia Marques Libano Monteiro e Lucinda Nazaré Vieira Aires da Encarnação, enfermeiras graduadas — autorizada a renovação do regime
de horário acrescido de quarenta e duas horas semanais pelo
período de seis meses, a partir de 1 e de 16 de Abril de 2006,
respectivametne. (Isento de fiscalização prévia do Tribunal de
Contas.)
11 de Abril de 2006. — A Administradora-Delegada, Eva Falcão.

MINISTÉRIO DA SAÚDE

a

Regina Célia da Ângela Tiago Andrónico, técnica de 2. classe, da
carreira de engenheiro técnico agrário, do quadro de pessoal da
Direcção Regional de Agricultura do Ribatejo e Oeste, a exercer,
em comissão de serviço extraordinária, as funções correspondentes
às de técnica superior de 2.a classe, da carreira de engenheiro,
desde 24 de Março de 2005 — nomeada definitivamente, mediante
reclassificação profissional, na categoria de técnica superior de 2.a
classe, da carreira de engenheiro, do mesmo quadro de pessoal,
ficando posicionada no escalão 1, índice 400. (Isento de fiscalização
prévia do Tribunal de Contas.)
8 de Abril de 2006. — O Subdirector Regional, Cândido Batista.
Despacho (extracto) n.o 10 191/2006 (2.a série). — Por despacho de 6 de Abril de 2006 do director regional de Agricultura
do Ribatejo e Oeste:
Paulo Jorge Rodrigues Mateus, técnico de 2.a classe da carreira técnica
do quadro de pessoal da Direcção Regional de Agricultura do Ribatejo e Oeste, a exercer, em comissão de serviço extraordinária,

Gabinete do Secretário de Estado da Saúde
Despacho n.o 10 193/2006 (2.a série). — O despacho
n.o 22 250/2005, de 3 de Outubro, do Secretário de Estado da Saúde,
deu início ao processo de contratualização dos cuidados de saúde
do Serviço Nacional de Saúde. Nesse âmbito, as administrações regionais de saúde, através das agências de contratualização dos serviços
de saúde (ACSS), deram cumprimento a essas determinações, tendo
negociado e celebrado, conjuntamente com o Instituto de Gestão
Informática e Financeira da Saúde, os contratos-programas, com os
hospitais do sector público administrativo (SPA) e os hospitais do
sector empresarial do Estado (EPE) para 2006.
Ultrapassada a fase de contratação, cumpre agora dar execução
ao n.o 10 do despacho n.o 22 250/2005, através do acompanhamento
da realização das prestações de serviço acordadas com cada hospital.
Nestes termos, determino:
1 — O acompanhamento dos contratos-programa far-se-á mensal
e trimestralmente.
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2 — Os instrumentos do acompanhamento mensal e trimestral são
determinados conjuntamente pelas agências de contratualização e pelo
IGIF. As agências procedem à recolha da informação relativa à produção e o IGIF recolhe a informação económico-financeira. Esta recolha de informação faz-se mensalmente até ao dia 21 do mês seguinte
(n + 1).
3 — Será elaborado mensalmente um relatório de progresso, com
a análise dos desvios relativos ao período homólogo e com a avaliação
da prossecução dos objectivos contratados, que será enviado aos hospitais
até ao dia 15 do mês subsequente à recepção dos dados (n + 2).
4 — O acompanhamento trimestral terá um âmbito mais alargado
de recolha de informação por parte das agências de contratualização,
de modo a permitir a monitorização dos objectivos e metas estabelecidos ao nível nacional e regional, permitindo-lhes um papel mais
interventivo junto das instituições, identificando pontos fortes e pontos
fracos, encontrando as melhores soluções e correcções para os problemas detectados e avaliando o cumprimento das medidas correctivas
através de reuniões de acompanhamento com os hospitais.
5 — O acompanhamento previsto no n.o 10 do despacho
n.o 22 250/2005 prevê ainda um âmbito mais alargado de auditorias
à actividade clínica e de monitorização da componente económica,
face aos objectivos fixados. Para este nível de acompanhamento, as
ACSS das regiões de saúde e o IGIF podem recorrer à contratação
externa de entidades competentes para execução dos processos de
auditoria, assim como estabelecer acordos e protocolos com universidades para formação e investigação sobre matérias relacionadas com
a contratualização de serviços de saúde, de modo a suprir insuficiências
de recursos humanos e técnicos, desenvolver saberes e competências,
incentivando as estruturas regionais a ganhar mais competência e
maior autonomia.

3 — De acordo com o disposto no n.o 31.1 do Regulamento supracitado, a data de obtenção do grau de consultor da médica aprovada
constante da lista acima mencionada, reporta-se a 12 de Outubro
de 2005, data da publicação do aviso n.o 8839/2005 (2.a série) no
Diário da República, 2.a série, n.o 196, de 12 de Outubro de 2005,
relativo à primeira lista deste concurso.
Dermatovenereologia
o

Júri n. 2 (Norte, Centro, Algarve e Açores)
Ana Paula Marques Pereira da Silva Vieira de Jesus — Aprovada.
António Gomes Cunha Ferrete — Aprovado.
Carlos José Silva Marques — Aprovado.
Cármen Maria Lisboa Silva — Aprovada.
Evelina Brígida Nolan Ruas — Aprovada.
Fernanda Maria Guerra Cabral Neves — Aprovada.
Glória Maria Cardoso Cunha Velho — Aprovada.
Joaquim Carlos Alves Cabrita — Aprovado.
José Augusto Correia Mendes Matos — Aprovado.
José Carlos Domingos de Jesus — Aprovado.
Maria Eduarda Macedo Osório de Morais Ferreira — Aprovada.
Maria Francisca Senra Estrela — Aprovada.
Maria Manuela Beirão Amaral de Oliveira — Aprovada.
4 — De acordo com o disposto no n.o 31.1 do Regulamento supracitado, a data de obtenção do grau de consultor dos médicos aprovados
constantes da lista acima mencionada, reporta-se a 20 de Março de
2006, data da publicação do aviso n.o 3499/2006 (2.a série) no Diário
da República, 2.a série, n.o 56, de 20 de Março de 2006, relativo à
primeira lista deste concurso.

13 de Abril de 2006. — O Secretário de Estado da Saúde, Francisco
Ventura Ramos.

Secretaria-Geral
Aviso n.o 5423/2006 (2.a série). — Concurso de habilitação ao
grau de consultor da carreira médica hospitalar, aberto pelo aviso
n.o 13 593/2002 (2.a série), publicado no Diário da República, 2.a série,
n.o 297, de 24 de Dezembro de 2002. — 1 — Em cumprimento do disposto no n.o 31 do Regulamento dos Concursos de Habilitação ao
Grau de Consultor e de Provimento na Categoria de Chefe de Serviço
da Carreira Médica Hospitalar, aprovado pela Portaria n.o 177/97,
de 11 de Março, faz-se público que, por meu despacho de 7 de Abril
de 2006, foram homologadas as listas de classificação final dos candidatos, dos júris e das áreas profissionais abaixo indicadas:
Imuno-hemoterapia
o

Júri n. 1 (Norte, Centro e Alentejo)
Álvaro Beleza de Vasconcelos — Aprovado.
Cristina Alexandra Pinto Bastos Carvalho Neves — Aprovada.
Fátima Fernanda Coelho Lamas — Aprovada.
Fernanda José Teixeira Leite — Aprovada.
Francisco José Batista Ferro — Aprovado.
Isabel Maria da Conceição Lobo — Aprovada.
Jorge Humberto Moura Pinto Tomaz — Aprovado.
Jorge Manuel Miranda Rodrigues Costa — desistiu.
José Joaquim Costa — Aprovado.
Lúcia Maria Ribeiro Borges — Aprovada.
Luciana Baére Ricca Gonçalves — Aprovada.
Maria Anjos Coutinho Teixeira — Aprovada.
Maria Anunciação Ribeiro Sousa Ruivo e Sistelo — Aprovada.
Maria Fátima Queirós Silva — Aprovada.
Maria João Vaz Costa Milheiro Lacerda Tinoco — Aprovada.
Maria José Brites Pinto Santos — Aprovada.
Maria Madalena Cunha Calheiros de Carvalho — Aprovada.
Maria Teresa Ribeiro Ramalhão Silva — Aprovada.
Marina Ofélia da Silva Costa — Aprovada.
Sílvia Maria Nascimento Oliveira e Sousa — Aprovada.
2 — De acordo com o disposto no n.o 31.1 do Regulamento supracitado, a data de obtenção do grau de consultor dos médicos aprovados
constantes da lista acima mencionada, reporta-se a 16 de Agosto de
2005, data da publicação do aviso n.o 7307/2005 (2.a série) no Diário
da República, 2.a série, n.o 156, de 16 de Agosto de 2005, relativo
à primeira lista deste concurso.
Pneumologia
Lúcia Isabel de Andrade Nóbrega Soares Alvega de Matos — Aprovada.

Reumatologia
Álvaro Ramiro da Cruz Barros Rosa — faltou.
Carlos Jorge Cabral Vaz — Aprovado.
Maria Lúcia Carvalho Dias Costa — Aprovada.
Maria Manuela Marques Costa — Aprovada.
Maria Teresa Bettencourt Leal Sampaio da Nóvoa — Aprovada.
Paulo Jorge Simões dos Reis — Aprovado.
Sérgio Alcino Oliveira Azevedo — Aprovado.
Cirurgia cardiotorácica
Álvaro António Guerra Laranjeira Santos — Aprovado.
António Jorge de Andrade Gouveia Brazão — Aprovado.
João Carlos Silva Mota — Aprovado.
Jorge Bernardo Oliveira Casanova — Aprovado.
Luís Manuel Baptista de Orneias Bruges — Aprovado.
Paulo Manuel Ponce Gomes da Silva — Aprovado.
Pedro Afonso Costa Baptista — Aprovado.
Pedro Manuel Quelhas Lima Engrácia Antunes — Aprovado.
Medicina física e reabilitação
Júri n.o 1 (Norte, Centro e Madeira)
Antero José Santos Moreira — Aprovado.
Fernando António Botelho Almeida — Aprovado.
Florbela Maria de Abreu Pereira Silva — Aprovada.
Gabriela Maria Camacho Fernandes — Aprovada.
Jorge Manuel Pimentel Almeida — Aprovado.
José Alexandre Gomes Azevedo Reis — Aprovado.
José Henrique Dias Pereira — Aprovado.
Lúcia Conceição Marinheira Dias — Aprovada.
Manuela Araújo Barros — Aprovada.
Manuela Múrias Mira Coelho — Aprovada.
Maria Conceição Marques Gomes — Aprovada.
Maria Emília Cerqueira — Aprovada.
Maria Fátima Barbedo Fonseca Miranda — Aprovada.
Maria Otília Baião Morais Romano — Aprovada.
Maria Paula Pereira Lopes Duarte — faltou.
Maria Teresa Castro Rodrigues — Aprovada.
Rosa Maria Almeida Abreu Amorim — Aprovada.
Vilma Maria Antunes Teixeira Pereira Marques — Aprovada.
Neurologia
o

Júri n. 2 (Centro, Alentejo e Algarve)
Alfredo Luís Vieira de Sá — Aprovado.
Amélia Maria Mendes de Carvalho Guilherme — Aprovada.
Ana Maria Henriques da Silva — Aprovada.
Ana Paula Luciano Leitão de Almeida Soares Henriques Carvalho —
desistiu.

