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Despacho n.o 21 548/2007

Deliberação (extracto) n.o 1846/2007

Por despacho de 3 de Maio de 2007 do conselho de administração,
foi com Vítor Manuel da Silva Bettencourt, assistente eventual de
cirurgia vascular, rescindido, a seu pedido, o contrato administrativo
de provimento, a partir de 1 de Julho de 2007.

Por deliberação do conselho de administração de 5 de Julho de
2007, Joaquim Mário Resende Ribeiro, auxiliar de acção médica principal da carreira do pessoal dos serviços gerais, do quadro do pessoal
deste Hospital, passou à situação de licença sem vencimento de longa
duração, ao abrigo do n.o 5 do artigo 47.o do Decreto-Lei n.o 100/99,
de 31 de Março, com efeitos a partir de 10 de Julho de 2007.

31 de Agosto de 2007. — A Chefe da Repartição de Pessoal, Helena
Chaves Puim Marques.

30 de Agosto de 2007. — A Directora do Serviço de Gestão de
Recursos Humanos, Leonilde Cavalheiro.

HOSPITAL DE NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO, E. P. E.
Deliberação (extracto) n.o 1843/2007
Por deliberação do conselho de administração de 8 de Agosto de
2007, foi autorizado o pedido de regresso à actividade, após concessão
de licença sem vencimento de longa duração iniciada em 15 de Abril
de 2002, a Maria Fernanda Caldeira Malveiro Borges de Oliveira,
com vínculo de nomeação, da carreira de serviços gerais, com a categoria de auxiliar de acção médica principal, escalão 4, índice 215.
A colocação de pessoal em mobilidade especial é feita pela legislação aplicável no n.o 1 do artigo 19.o da Lei n.o 53/2006, de 7 de
Dezembro.
21 de Agosto de 2007. — A Administradora Executiva, Izabel Pinto
Monteiro.

HOSPITAL DE SÃO TEOTÓNIO, E. P. E.
Deliberação (extracto) n.o 1847/2007
Por deliberação do conselho de administração do Hospital de São
Teotónio, E. P. E., de 30 de Agosto de 2007, foi autorizada a licença
sem vencimento de longa duração, nos termos do artigo 73.o-A do
Decreto-Lei n.o 100/99, de 31 de Março, aditado pelo Decreto-Lei
n.o 169/2006, de 17 de Agosto, à técnica profissional principal Eugénia
Maria Santos Rocha Oliveira, com efeitos a 10 de Setembro de 2007.
(Isento de visto do Tribunal de Contas.)
31 de Agosto de 2007. — O Director dos Recursos Humanos, Fernando Almeida.
Deliberação (extracto) n.o 1848/2007

HOSPITAL DE SÃO JOÃO, E. P. E.
Deliberação (extracto) n.o 1844/2007
Por deliberação do conselho de administração de 14 de Junho de
2007, América Maria Ferrano Vaz Santos Graça Almeida, enfermeira
especialista, da carreira de pessoal de enfermagem, do quadro de
pessoal deste Hospital, passou à situação de licença sem vencimento
de longa duração, ao abrigo do n.o 5 do artigo 47.o do Decreto-Lei
n.o 100/99, de 31 de Março, com efeitos a partir de 23 de Maio de
2007.
28 de Agosto de 2007. — A Directora do Serviço de Gestão de
Recursos Humanos, Leonilde Cavalheiro.
Deliberação (extracto) n.o 1845/2007

Por deliberação do conselho de administração do Hospital de São
Teotónio, E. P. E., de 30 de Agosto de 2007, o Dr. Paulo Rui Pereira
Rebelo, assistente de urologia da carreira médica hospitalar, do quadro
de pessoal do extinto Hospital de São Teotónio - Viseu, foi nomeado
assistente graduado de urologia no mesmo quadro, nos termos da
alínea b) do n.o 1 do artigo 23.o, conjugado com o artigo 30.o, do
Decreto-Lei n.o 73/90, de 6 de Março. (Isento de visto de Tribunal
de Contas.)
31 de Agosto de 2007. — O Director dos Recursos Humanos, Fernando Almeida.

UNIDADE LOCAL DE SAÚDE DO NORTE ALENTEJANO, E. P. E.
Rectificação n.o 1535/2007

Por deliberação do conselho de administração de 12 de Julho de
2007, Maria da Luz Filipe, auxiliar de alimentação da carreira do
pessoal dos serviços gerais, do quadro do pessoal deste Hospital, passou à situação de licença sem vencimento de longa duração, ao abrigo
do n.o 5 do artigo 47.o do Decreto-Lei n.o 100/99, de 31 de Março,
com efeitos a partir de 17 de Junho de 2007.

Por ter sido publicado com inexactidão o aviso (extracto)
n.o 15 413/2007, publicado no Diário da República, 2.a série, n.o 162,
de 23 de Agosto de 2007, rectifica-se que onde se lê «da ex-Sub-Região
de Saúde de Portalegre com referência a 31 de Dezembro de 2005.»
deve ler-se «da ex-Sub-Região de Saúde de Portalegre com referência
a 31 de Dezembro de 2006.». (Isento de fiscalização prévia do Tribunal
de Contas.)

30 de Agosto de 2007. — A Directora do Serviço de Gestão de
Recursos Humanos, Leonilde Cavalheiro.

3 de Setembro de 2007. — O Vogal do Conselho de Administração,
Joaquim Filomeno Duarte Araújo.

PARTE H
CÂMARA MUNICIPAL DE ABRANTES
Aviso n.o 17 527/2007
Loteamento de uma parcela de terreno sita na Quinta do Bom Sucesso,
Alferrarede — Discussão pública
Para cumprimento do disposto no artigo 22.o do Decreto-Lei
n.o 555/99, de 16 de Dezembro, na redacção do Decreto-Lei
n.o 177/2001, de 4 de Junho, a Câmara Municipal de Abrantes deliberou, na sua reunião de 31 de Julho de 2007, determinar a abertura
de um período de discussão pública sobre a alteração ao alvará de
loteamento n.o 12/1999, pertencente a AVILUDO — Indústria e
Comércio de Produtos Alimentares, S. A., que incide sobre o prédio
sito na Quinta do Bom Sucesso, freguesia de Alferrarede, nomeadamente no que diz respeito à alteração da implantação do edifício

previsto para o lote 3 que se situa agora à distância mínima de 10 m
da linha de água. A área de implantação e de construção é reduzida
dos 1140 m2 previstos no alvará aprovado para 1135,82 m2.
Assim, de acordo com o referido diploma, informam-se todos os
interessados que se encontra disponível para consulta o processo referente à alteração ao alvará de loteamento acima mencionado na Divisão de Obras Particulares e Serviços Urbanos da Câmara Municipal
de Abrantes, nas horas normais de expediente (das 9 horas às 16 horas
e 30 minutos).
O período de discussão pública acima referido inicia-se com a publicação deste aviso e prolonga-se por 15 dias.
Os interessados podem apresentar reclamações, observações e
sugestões, formuladas por escrito e dirigidas ao presidente da Câmara
Municipal de Abrantes.
4 de Setembro de 2007. — O Presidente da Câmara, Nelson Augusto
Marques de Carvalho.
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