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MINISTÉRIO DO TRABALHO
E DA SOLIDARIEDADE SOCIAL
Gabinete do Ministro
Despacho n.o 22 151/2006
Nos termos e para os efeitos do n.o 2 do artigo 185.o da Constituição
da República Portuguesa, serei substituído na minha ausência, de
15 a 20 de Outubro de 2006, por motivo de me encontrar na Finlândia
onde participarei em diversas reuniões oficiais, pelo Secretário de
Estado da Segurança Social Dr. Pedro Manuel Dias de Jesus Marques.
13 de Outubro de 2006. — O Ministro do Trabalho e da Solidariedade Social, José António Fonseca Vieira da Silva.

Secretaria-Geral
Despacho n.o 22 152/2006
Por meu despacho de 20 de Setembro de 2006, proferido no uso
de competência delegada e mediante prévio acordo do serviço de
origem, Júlio César Figueiredo Vila Santa, técnico superior de
1.a classe do quadro de pessoal da Direcção-Geral de Viação, foi
transferido, com idêntica categoria, para o quadro de pessoal desta
Secretária-Geral, com efeitos a 1 de Novembro de 2006, considerando-se exonerado do lugar de origem a partir daquela data. (Isento
de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)
19 de Outubro de 2006. — O Secretário-Geral-Adjunto, Jorge
Gouveia.

Inspecção-Geral do Trabalho
Decisão (extracto) n.o 3/2006
Nos termos do artigo 627.o, n.o 2, do Código do Trabalho, aprovado
pela Lei n.o 99/2003, de 27 de Agosto, publicita-se que António Lopes
Jesus, com sede em Sacavém, foi condenado, por não dispor de seguro
de acidentes de trabalho, na coima de E 3740,98.
16 de Outubro de 2006. — A Directora de Serviços, Isabel Maria
Canha Delgado Vilar.

Instituto da Segurança Social, I. P.
Centro Distrital de Segurança Social de Lisboa
Despacho n.o 22 153/2006
Subdelegação de poderes
Nos termos dos artigos 35.o e 36.o do Código do Procedimento
Administrativo e no uso dos poderes conferidos pelo n.o II do despacho
n.o 3593/2006 (2.a série), de 16 de Janeiro, da directora do Centro
Distrital de Segurança Social de Lisboa, publicado no Diário da República, 2.a série, n.o 33, de 15 de Fevereiro de 2006, subdelego na
directora do Núcleo de Cooperação e Respostas Sociais, Luísa Maria
Henriques dos Santos Leite, os seguintes poderes:
1 — Despachar os pedidos de justificação de faltas;
2 — Aprovar os planos de férias e autorizar as respectivas alterações, bem como a acumulação parcial com as férias do ano seguinte,
dentro dos limites legais e das orientações definidas pelo conselho
directivo;
3 — Autorizar férias anteriores à aprovação do plano anual, bem
como o respectivo gozo, nos termos do regime jurídico de pessoal
aplicável;
4 — Solicitar a verificação domiciliária da doença e a realização
de juntas médicas, nos termos da lei em vigor, em função do estatuto
jurídico de trabalho em causa;
5 — Autorizar o pagamento de ajudas de custo e de reembolso
de despesas de transporte relativas a deslocações previamente autorizadas pelo directora do Centro Distrital de Segurança Social de
Lisboa ou por em quem tenha sido delegada essa competência;
6 — Autorizar o pagamento de trabalho extraordinário, nocturno,
em dia de descanso semanal, obrigatório e complementar, e em feriado
cuja realização tenha sido prévia e superiormente autorizada;
7 — Assinar a correspondência relacionada com assuntos correntes
do serviço;

8 — Autorizar o pagamento de transportes públicos, incluindo táxis,
para deslocações em serviço;
9 — Emitir declarações ou certidões relacionadas com situações
jurídicas do âmbito dos respectivos Núcleos;
10 — Emitir certidões e declarações relativas às instituições particulares de solidariedade social (IPSS);
11 — Autorizar o pagamento às IPSS de subsídios eventuais, uma
vez verificados os requisitos constantes dos respectivos despachos de
atribuição;
12 — Propor a realização de novos acordos de cooperação com
as IPSS, bem como alterações a acordos e anexos em vigor.
13 — O presente despacho produz efeitos desde a data da sua assinatura, ficando ratificados todos os actos entretanto praticados pela
dirigente referida no âmbito das matérias por ele abrangidos.
3 de Agosto de 2006. — A Directora da Unidade de Acção Social,
Otília Queirós.

MINISTÉRIO DA SAÚDE
Direcção-Geral da Saúde
Centro Hospitalar de Lisboa (Zona Central)
Aviso n.o 11 645/2006
Concurso interno geral para provimento de dois lugares de chefe
de serviço de patologia clínica do quadro transitório do ex-Hospital
de São José, aberto por aviso publicado no Diário da República,
2.a série, n.o 43, de 20 de Fevereiro de 1998 — nomeação de novo
júri.
Faz-se público que, por deliberação de 30 de Dezembro de 2005
do conselho de administração, foi nomeado o novo júri do concurso
em referência, ao abrigo do n.o 40.1 do respectivo Regulamento (Portaria n.o 177/97, de 11 de Março), com a seguinte constituição:
Presidente — Dr. Victor Manuel Pinto Rodrigues, chefe de serviço
de patologia clínica do Subgrupo Hospitalar dos Capuchos e Desterro.
Vogais efectivos:
Dr. José Germano Rego de Sousa, chefe de serviço de patologia
clínica do Subgrupo Hospitalar dos Capuchos e Desterro.
Dr.a Maria José Canteiro Batoreu Silvestre, chefe de serviço de
patologia clínica do Hospital de Curry Cabral.
Dr.a Isabel Maria Viegas Galvão Casella, chefe de serviço de patologia clínica do Hospital do Professor Doutor Fernando da Fonseca
(Amadora-Sintra).
Dr.a Maria Ricardina Brito Carvalho Rebelo Pereira de Matos,
chefe de serviço de patologia clínica do Hospital de Egas Moniz.
Vogais suplentes:
Dr. Fernando Jorge Marques, chefe de serviço de patologia clínica
do Hospital Amato Lusitano — Castelo Branco.
Dr.a Aida Maria Nunes de Sousa Palmeiro, chefe de serviço de
patologia clínica dos Hospitais da Universidade de Coimbra.
O novo júri elaborou em 4 de Outubro de 2006 a respectiva grelha
classificativa que vai ser dada a conhecer aos candidatos.
18 de Outubro de 2006. — O Director de Serviços de Gestão de
Recursos Humanos, Inácio Oliveira.

Hospital Doutor José Maria Grande
Despacho (extracto) n.o 22 154/2006
Por despacho da adjunta do secretário-geral da Saúde de 5 de
Julho de 2006, foi autorizada a transferência do interno do internato
médico de medicina interna Dr. Bohdan Rudysh do Hospital do Espírito Santo — Évora para o Hospital Doutor José Maria Grande, em
Portalegre, a partir de 1 de Agosto de 2006. (Isento de fiscalização
prévia do Tribunal de Contas.)
11 de Outubro de 2006. — O Vogal Executivo do Conselho de
Administração, Joaquim Filomeno Duarte Araújo.

