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Centro de Saúde de Esposende:
Sílvia Maria Pinto Fernandes (a);
Sílvia Maria Cruz Silva (b);
Sandra Marina Monteiro Pontes Mota (a);
Carlos José da Silva Ferreira (a);
Artur Jorge Regado Soares (a);
Centro de Saúde de Fafe:
Maria Manuela Marques Barros Carvalho (a);
Centro de Saúde de Guimarães:
Maria Fernanda Martins da Costa (a);
Lurdes Maria Ribeiro Sá Silva (a).
(a) Nomeação em comissão em serviço ao abrigo do n.o 4 do
artigo 6.o do Decreto-Lei n.o 427/89, de 7 de Dezembro.
(b) Nomeação provisória ao abrigo do n.o 1 do artigo 6.o do Decreto-Lei n.o 427/89, de 7 de Dezembro.
(Não carecem de fiscalização prévia. Não são devidos emolumentos.)
27 de Novembro de 2006. — O Coordenador, José Agostinho Dias
de Castro e Freitas.

Sub-Região de Saúde do Porto
Despacho n.o 25 696/2006
Nos termos dos artigos 35.o e seguintes do Código do Procedimento
Administrativo e para os devidos efeitos, delego, na qualidade de
directora do Centro de Saúde do Marco de Canaveses, a competência
de sancionamento dos termos de responsabilidade emitidos para
acesso dos beneficiários do Serviço Nacional de Saúde para medicina
física de reabilitação, oxigenoterapia e aerosoloterapia, credenciais
de transporte, termalismos, tomografia axial computorizada e outros
exames complementares de diagnóstico e credenciais para as IPSS
no assistente graduado de clínica geral Dr. António Manuel Marques
Filipe, coordenador da Unidade de Saúde Familiar de Alpendorada.
3 de Outubro de 2006. — A Directora do Centro de Saúde de
Marco de Canaveses, Aurora Fernanda de Sousa Martins Morgado
Lima.
Despacho n.o 25 697/2006
Nos termos do artigo 40.o do Código do Procedimento Administrativo e para os devidos efeitos, na qualidade de directora do Centro
de Saúde de Marco de Canaveses, revogo a delegação de competências
concedida ao assistente graduado de clínica geral Dr. Adriano Manuel
Silva Moreira, por despacho de 15 de Abril de 1998, a partir do
final do mês de Outubro de 2006.
23 de Outubro de 2006. — A Directora do Centro de Saúde de
Marco de Canaveses, Aurora Fernanda de Sousa Martins Morgado
Lima.
Despacho n.o 25 698/2006
Por despacho de 13 de Novembro de 2006 da coordenadora da
Sub-Região de Saúde do Porto, foi autorizada aos Drs. Fernando
António Spinola Roque Silva e Jaime Luís Braga Silva Barbosa, assistentes da carreira médica de clínica geral dos Centros de Saúde de
Trofa e de Carvalhosa e Foz do Douro, Unidade de Carvalhosa, a
progressão a assistentes graduados da carreira homónima, por avaliação curricular, com efeitos a 23 de Setembro de 2005 e 24 de
Abril de 2002, respectivamente.
16 de Novembro de 2006. — O Chefe de Divisão, António Lopes
Delgado.
Despacho (extracto) n.o 25 699/2006
Por despacho de 13 de Novembro de 2006 da coordenadora da
Sub-Região de Saúde do Porto, foi autorizada a progressão a assistentes graduados da carreira homónima, por avaliação curricular, dos
Drs. Fernanda Maria Carvalhais Borges Pereira e Manuel Inácio
Rocha Monteiro, assistentes da carreira médica de clínica geral do
Centro de Saúde de Rio Tinto e São Pedro da Cova, unidade de
Rio Tinto e unidade de São Pedro da Cova, respectivamente, com

efeitos a partir de 1 de Outubro de 2006 e de 1 de Março de 2005,
respectivamente.
17 de Novembro de 2006. — O Chefe da Divisão de Gestão de
Recursos Humanos, António Lopes Delgado.
Rectificação n.o 1903/2006
Concurso interno geral de ingresso para provimento de 200 lugares
na categoria de enfermeiro do nível I, da carreira de enfermagem
Por se ter detectado um lapso no aviso n.o 9621/2006, inserto no
Diário da República, 2.a série, n.o 172, de 6 de Setembro de 2006,
relativo à publicação da lista dos candidatos admitidos e excluídos
no concurso interno geral de ingresso para provimento de 200 lugares
na categoria de enfermeiro do nível I, da carreira de enfermagem,
aberto pelo aviso n.o 6393/2006, publicado no Diário da República,
2.a série, n.o 108, de 5 de Junho de 2006, rectifica-se o seguinte:
Na lista dos candidatos admitidos devem ser abatidos os seguintes
candidatos:
Maria Cristina Ferreira Sá;
Paula Alexandra Fernandes Moreira.
Na lista dos candidatos excluídos devem acrescentar-se os seguintes
candidatos:
Maria Cristina Ferreira Sá (a);
Paula Alexandra Fernandes Moreira (a).
(a) Não reúne os requisitos exigidos na alínea a) do n.o 7.2 do
aviso de abertura.
Nesta conformidade, de acordo com o n.o 3 do artigo 33.o do Decreto-Lei n.o 437/91, de 8 de Novembro, podem os candidatos excluídos
recorrer para a coordenadora desta Sub-Região de Saúde no prazo
de 10 dias a contar da data de publicação.
29 de Novembro de 2006. — O Presidente do Júri, José Carlos Ferreira de Sousa.

Sub-Região de Saúde de Viana do Castelo
Aviso n.o 13 432/2006
Por despacho de 29 de Dezembro de 2005 do coordenador da
Sub-Região de Saúde de Viana do Castelo, foi autorizada, por delegação, a abertura de concurso interno de âmbito sub-regional para
provimento de seis lugares na categoria de assistente/assistente graduado da carreira médica de clínica geral, cujo aviso n.o 975/2006
(2.a série) foi publicado no Diário da República, 2.a série, n.o 19, de
26 de Janeiro de 2006.
Por deliberação de 6 de Outubro de 2006 do conselho de administração da Administração Regional de Saúde do Norte, foi anulado
o despacho autorizador da abertura do concurso atrás identificado.
30 de Novembro de 2006. — O Coordenador, Manuel João Carneiro.
Despacho (extracto) n.o 25 700/2006
Por despacho do vogal do conselho de administração da Administração Regional de Saúde do Norte de 3 de Agosto de 2006, foi
a Filomena La-Salete Dias de Oliveira, enfermeira graduada do Centro
de Saúde de Darque, autorizada a atribuição do regime de horário
acrescido, pelo período de um ano ou até que cessem e se alterem
as razões que fundamentam a sua atribuição, com efeitos reportados
a 1 de Julho de 2006.
27 de Novembro de 2006. — Pelo Coordenador, o Director de Serviços de Administração, António L. Maciel Pires.

Sub-Região de Saúde de Vila Real
Deliberação n.o 1752/2006
Por deliberação do conselho de administração da Administração
Regional de Saúde do Norte de 6 de Outubro de 2006, foi autorizada
a concessão de licença sem vencimento de longa duração ao Dr. Paulo
Henrique das Neves Martins Pires, assistente graduado de clínica geral
do quadro de pessoal da Administração Regional de Saúde do Norte,
Sub-Região de Saúde de Vila Real, Centro de Saúde de Montalegre,
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nos termos do artigo 78.o do Decreto-Lei n.o 100/99, de 31 de Março,
a partir de 1 de Novembro de 2006.
29 de Novembro de 2006. — O Director de Serviços de Administração Geral, Virgílio Joaquim Lopes Miguel.
Deliberação n.o 1753/2006
Por deliberação do conselho de administração da Administração
Regional de Saúde do Norte de 6 de Outubro de 2006, foi autorizada
a concessão de licença sem vencimento de longa duração ao Dr. Álvaro
Tomé Cortón, assistente de clínica geral do quadro de pessoal da
Administração Regional de Saúde do Norte, Sub-Região de Saúde
de Vila Real, Centro de Saúde de Mesão Frio, nos termos do artigo 78.o
do Decreto-Lei n.o 100/99, de 31 de Março, a partir de 31 de Outubro
de 2006.
29 de Novembro de 2006. — O Director de Serviços de Administração Geral, Virgílio Joaquim Lopes Miguel.

Direcção-Geral da Saúde

Despacho (extracto) n.o 25 704/2006
Por despacho do conselho de administração do Hospital Distrital
de São João da Madeira de 20 de Novembro de 2006, foram Ana
Isabel dos Anjos Ribeiro Marques Silva e Emília Rosa Sousa dos
Santos Silva nomeadas definitivamente técnicas especialistas de análises clínicas e saúde pública do quadro de pessoal deste Hospital,
após concurso interno de acesso limitado, ficando exoneradas da categoria anterior à data da aceitação. (Isento de fiscalização prévia do
Tribunal de Contas.)
30 de Novembro de 2006. — O Vogal Executivo, José Duarte da
Costa.
Despacho (extracto) n.o 25 705/2006
Por despacho do conselho de administração do Hospital Distrital
de São João da Madeira, foi Maria de Fátima de Jesus Serra nomeada
definitivamente técnica especialista de cardiopneumologia do quadro
de pessoal deste Hospital, após concurso interno de acesso limitado,
ficando exonerada da categoria anterior à data da aceitação. (Isento
de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)
30 de Novembro de 2006. — O Vogal Executivo, José Duarte da
Costa.

Hospitais Civis de Lisboa

Hospital Doutor José Maria Grande

Hospital de Curry Cabral
Despacho n.o 25 701/2006
Por despacho do presidente do conselho de administração do Hospital de Curry Cabral de 27 de Novembro de 2006 foi a Dália Maria
Santos Nogueira, terapeuta especialista de 1.a classe de terapia da
fala do quadro de pessoal deste Hospital, autorizada licença sem vencimento até 90 dias, nos termos do artigo 74.o do Decreto-Lei
n.o 100/99, de 31 de Março, com efeitos a partir de 4 de Dezembro
de 2006.
4 de Dezembro de 2006. — A Chefe de Divisão da Gestão de Recursos Humanos, Helena Maria Tiago Cordeiro Camilo Martins.

Hospital Conde de São Bento — Santo Tirso
Deliberação n.o 1754/2006
Por deliberação do conselho de administração deste Hospital de
27 de Novembro de 2006, foi Olga Maria da Silva Pedrosa Cruz autorizada a regressar ao serviço, da situação de licença sem vencimento
de longa duração, com efeitos a partir de 1 de Dezembro de 2006.
(Não carece de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)
29 de Novembro de 2006. — O Administrador Executivo, Carlos
Oliveira.

Hospital Distrital de São João da Madeira
Despacho (extracto) n.o 25 702/2006
Por despacho do conselho de administração deste Hospital de 9 de
Outubro, Cármen Maria Pereira dos Santos Soares Ferreira foi
nomeada assistente principal da carreira técnica superior de saúde
do quadro de pessoal deste Hospital, nos termos dos Decretos-Leis
n.os 427/89, de 7 de Dezembro, 414/91, de 15 de Dezembro, e 501/99,
de 9 de Novembro, ficando exonerada da categoria anterior à data
da nomeação. (Isento de fiscalização do Tribunal de Contas.)
21 de Novembro de 2006. — O Vogal Executivo, José Duarte da
Costa.
Despacho (extracto) n.o 25 703/2006
Por despacho do conselho de administração do Hospital Distrital
de São João da Madeira de 20 de Novembro de 2006 foi Luciana
Maria Falcão Mestre nomeada definitivamente técnica especialista
de ortóptica do quadro de pessoal deste Hospital, após concurso
interno de acesso limitado, ficando exonerada da categoria anterior
à data da aceitação. (Isento de fiscalização prévia do Tribunal de
Contas.)
29 de Novembro de 2006. — O Vogal Executivo, José Duarte da
Costa.

Deliberação n.o 1755/2006
Nos termos e para os efeitos do disposto no artigo 35.o do Código
do Procedimento Administrativo, aprovado pelo Decreto-Lei
n.o 442/91, de 15 de Novembro, na redacção que lhe foi conferida
pelo Decreto-Lei n.o 6/96, de 31 de Janeiro, no artigo 6.o da Lei
n.o 2/2004, de 15 de Janeiro, no artigo 6.o, n.o 4, do Decreto-Lei
n.o 188/2003, de 20 de Agosto, e no uso da faculdade que lhe foi
conferida pelos despachos n.os 15 049/2006 e 16 465/2006, 2.a série,
de 26 de Junho e de 21 de Julho de 2006, emanados pelo Secretário
de Estado da Saúde e Secretária de Estado Adjunta e da Saúde,
publicados no Diário da República, 2.a série, n.os 134 e 156, de 13 de
Julho e de 14 de Agosto de 2006, respectivamente, o conselho de
administração do Hospital Doutor José Maria Grande, de Portalegre,
delega e subdelega, com a faculdade de subdelegação, nos vogais
executivos do conselho de administração licenciados Rosa Maria Martinho Simões do Paço Salgueira e Joaquim Filomeno Duarte Araújo
os poderes necessários para, isoladamente, praticarem os seguintes
actos:
Delegações:
1 — No âmbito da gestão interna de recursos humanos:
1.1 — Autorizar a abertura de concursos e praticar todos os actos
subsequentes, nomear, promover e exonerar o pessoal do quadro,
determinar a conversão da nomeação provisória em definitiva e autorizar que seja mantida a nomeação definitiva enquanto o funcionário
não a adquirir noutro cargo que exerça em regime precário, bem
como autorizar destacamentos, requisições, transferências, permutas
e comissões de serviço, com excepção do pessoal dirigente;
1.2 — Celebrar, prorrogar, renovar e rescindir contratos de pessoal
para os quais a lei atribua competência ao conselho de administração,
praticando os actos resultantes da caducidade ou revogação dos
mesmos;
1.3 — Autorizar o exercício de funções a tempo parcial, observados
os condicionalismos legais, com obrigatoriedade de participação à
Secretaria-Geral da Saúde;
1.4 — Justificar ou injustificar faltas;
1.5 — Autorizar o gozo e a acumulação de férias e aprovar o respectivo plano anual;
1.6 — Autorizar o abono do vencimento de exercício perdido por
motivo de doença, bem como o exercício de funções em situação
que dê lugar à reversão do vencimento de exercício e o respectivo
processamento;
1.7 — Autorizar e praticar todos os actos relativos à protecção da
maternidade e da paternidade, nos termos da lei;
1.8 — Autorizar a atribuição dos abonos e regalias a que os funcionários ou agentes tenham direito, nos termos da lei;
1.9 — Praticar todos os actos relativos à aposentação dos funcionários e agentes, salvo no caso de aposentação compulsiva e, em
geral, todos os actos respeitantes ao regime de segurança social da
função pública, incluindo os referentes a acidentes de serviço;
1.10 — Garantir a execução das políticas referentes aos recursos
humanos, designadamente as relativas à sua admissão, nomeação, dispensa, avaliação, regimes de trabalho e horários, faltas, formação,
segurança e incentivos;
1.11 — Exercer a competência em matéria disciplinar prevista na
lei, independentemente da relação jurídica de emprego;

