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oito anos de antiguidade na categoria de assistente. (Isento de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)
13 de Setembro de 2007. — A Vogal do Conselho de Administração,
Maria da Conceição Chagas Saúde.

CENTRO HOSPITALAR DE LISBOA CENTRAL, E. P. E.
Deliberação n.o 1933/2007
Por deliberação do conselho de administração do Hospital de Santa
Marta de 26 de Julho de 2007, foi autorizada a passagem ao regime
de horário acrescido (quarenta e duas horas semanais) à enfermeira-chefe do quadro deste Hospital, Paula Maria Duarte Pinheiro, pelo
período de 60 dias, com início em 1 de Agosto de 2007.
17 de Setembro de 2007. — O Vogal Executivo, Daniel Ferro.

HOSPITAL DO ESPÍRITO SANTO DE ÉVORA, E. P. E.
Deliberação (extracto) n.o 1937/2007
Por deliberação de 20 de Junho de 2007 do conselho de administração do Hospital do Espírito Santo de Évora, E. P. E., Hélder
Manuel Martins Gonçalves, chefe de serviço de pediatria médica do
quadro de pessoal, foi nomeado, em comissão de serviço, para exercer
o cargo de director do serviço de pediatria, com efeitos a 1 de Julho
de 2007, nos termos do n.o 2 do artigo 41.o e do artigo 42.o do Decreto-Lei n.o 73/90, de 6 de Março, com a nova redacção dada pelo Decreto-Lei n.o 396/93, de 24 de Novembro, e do n.o 2 do artigo 20.o do
Decreto-Lei n.o 188/2003, de 20 de Agosto.
É dada por finda, em 30 de Junho de 2007, a anterior comissão
de serviço, iniciada em 1 de Setembro de 2006. (Isento de fiscalização
prévia do Tribunal de Contas.)
27 de Julho de 2007. — O Administrador Hospitalar, José Hermano
Bravo Cosinha.

HOSPITAL DISTRITAL DA FIGUEIRA DA FOZ, E. P. E.

Deliberação (extracto) n.o 1938/2007

Deliberação n.o 1934/2007

Por deliberação de 20 de Junho de 2007 do conselho de administração do Hospital do Espírito Santo de Évora, E. P. E., Vítor
Manuel Branco Silva Caeiro, assistente graduado de ginecologia e
obstetrícia, foi nomeado, em comissão de serviço, para exercer o cargo
de director do serviço de ginecologia e obstetrícia, com efeitos a 1
Julho de 2007, nos termos do n.o 2 do artigo 41.o e do artigo 42.o
do Decreto-Lei n.o 73/90, de 6 de Março, com a nova redacção dada
pelo Decreto-Lei n.o 396/93, de 24 de Novembro, e do n.o 2 do artigo
20.o do Decreto-Lei n.o 188/2003, de 20 de Agosto.
É dada por finda, em 30 de Junho de 2007, a anterior comissão
de serviço, iniciada em 19 de Janeiro de 2006. (Isento de fiscalização
prévia do Tribunal de Contas.)

Por deliberação do conselho de administração do Hospital Distrital
da Figueira da Foz, E. P. E., de 31 de Julho de 2007:
Foi José Miguel Bento Dias Ferreira, chefe de serviço de imagiologia do quadro de pessoal do Hospital Distrital da Figueira da
Foz, E. P. E., autorizado a acumular funções privadas na Clínica
de Imagiologia da Lapa, na ECOMÉDICA, no Centro Médicos de
Diagnóstico, no Gabinete Radiológico do Centro e na Diagnosticum — Clínica de Diagnóstico da Figueira da Foz, L.da
Foi Maria Eugénia Marques Correia Moreira, assistente graduada
de oftalmologia do quadro de pessoal do Hospital Distrital da Figueira
da Foz, E. P. E., autorizada a acumular funções privadas no SAMS
Centro, no Centro Médico e Enfermagem da Figueira da Foz e no
Centro Médico Fernão Mendes Pinto de Montemor-o-Velho.
Foi Emília Maria Rodrigues Cardoso, assistente de oftalmologia
do quadro de pessoal do Hospital Distrital da Figueira da Foz, E. P. E.,
autorizada a acumular funções privadas na Clínica Leite e Leite, L.da,
e na PENAMÉDICA.
Foi Maria da Conceição Jacinto Martins, médica anestesiologista
em regime de contrato individual de trabalho sem termo neste Hospital, autorizada a acumular funções privadas no Centro Hospitalar
São Francisco.
Foi Maria Helena Abreu Santos Serra, assistente graduada de obstetrícia/ginecologia do quadro de pessoal do Hospital Distrital da
Figueira da Foz, E. P. E., autorizada a acumular funções na Diagnosticum — Clínica de Diagnóstico da Figueira da Foz, L.da, e no
Consultório Polivalente de São Julião.
(Isentos de fiscalização do Tribunal de Contas.)
13 de Setembro de 2007. — A Vogal do Conselho de Administração,
Isabel Bento.

27 de Julho de 2007. — O Administrador Hospitalar, José Hermano
Bravo Cosinha.
Deliberação (extracto) n.o 1939/2007
Por deliberação de 20 de Junho de 2007 do conselho de administração do Hospital do Espírito Santo de Évora, E. P. E., José
Eduardo Garcia Correia, chefe de serviço de medicina interna, foi
nomeado, em comissão de serviço, para exercer o cargo de director
do serviço de medicina II, com efeitos a 1 Julho de 2007, nos termos
do n.o 2 do artigo 41.o e do artigo 42.o do Decreto-Lei n.o 73/90,
de 6 de Março, com a nova redacção dada pelo Decreto-Lei n.o 396/93,
de 24 de Novembro, e do n.o 2 do artigo 20.o do Decreto-Lei
n.o 188/2003, de 20 de Agosto. (Isento de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)
27 de Julho de 2007. — O Administrador Hospitalar, José Hermano
Bravo Cosinha.
Deliberação (extracto) n.o 1940/2007

o

Deliberação n. 1935/2007
Por deliberação do conselho de administração do Hospital Distrital
da Figueira da Foz, E. P. E., de 27 de Junho de 2007, Maria da
Conceição Machado Veloso Gomes Morais, chefe de serviço de neurologia do quadro de pessoal do Hospital Distrital da Figueira da
Foz, E. P. E., foi autorizada a acumular funções privadas na Policlínica
Central da Figueira da Foz e no Consultório Polivalente de São Julião.
(Isenta de fiscalização do Tribunal de Contas.)
13 de Setembro de 2007. — A Vogal do Conselho de Administração,
Isabel Bento.
Deliberação n.o 1936/2007
Por deliberação do conselho de administração do Hospital Distrital
da Figueira da Foz, E. P. E., de 11 de Setembro de 2007, Ângela
Reis Félix Moita, assistente graduada de obstetrícia/ginecologia do
quadro de pessoal deste Hospital, foi autorizada a acumular funções
privadas no Consultório Médico Polidisciplinar — Ponte Galante e
funções públicas no Hospital de Santo André, Leiria. (Isenta de fiscalização do Tribunal de Contas.)
13 de Setembro de 2007. — A Vogal do Conselho de Administração,
Isabel Bento.

Por deliberação de 11 de Julho de 2007 do conselho de administração do Hospital do Espírito Santo de Évora, E. P. E., António
Calça e Pina Duarte Silva, assistente graduado de estomatologia, foi
nomeado, em comissão de serviço, para exercer o cargo de director
do serviço de estomatologia, com efeitos a 15 Julho de 2007, nos
termos do n.o 2 do artigo 41.o e do artigo 42.o do Decreto-Lei n.o 73/90,
de 6 de Março, com a nova redacção dada pelo Decreto-Lei n.o 396/93,
de 24 de Novembro, e do n.o 2 do artigo 20.o do Decreto-Lei
n.o 188/2003, de 20 de Agosto. (Isento de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)
27 de Julho de 2007. — O Administrador Hospitalar, José Hermano
Bravo Cosinha.
Deliberação (extracto) n.o 1941/2007
Por deliberação de 6 de Junho de 2007 do conselho de administração
do Hospital do Espírito Santo de Évora, E. P. E., António Jorge
de Paiva Jara, chefe de serviço de cardiologia do quadro de pessoal,
foi nomeado em comissão de serviço para exercer o cargo de director
do serviço de cardiologia, com efeitos a 1 de Junho de 2007, nos
termos do n.o 2 do artigo 41.o e do artigo 42.o do Decreto-Lei n.o 73/90,
de 6 de Março, com a nova redacção dada pelo Decreto-Lei n.o 396/93,
de 24 de Novembro, e do n.o 2 do artigo 20.o do Decreto-Lei
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HOSPITAL GARCIA DE ORTA, E. P. E.

n.o 188/2003, de 20 de Agosto. (Isento de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)
27 de Julho de 2007. — O Administrador Hospitalar, José Hermano
Bravo Cosinha.
Deliberação (extracto) n.o 1942/2007
Por deliberação de 11 de Julho de 2007 do conselho de administração do Hospital do Espírito Santo de Évora, E. P. E., foi
Isabel Maria Barata Salgueiro Pita Santos Silva, chefe de serviço
de anestesiologia do quadro de pessoal, nomeada em comissão
de serviço para exercer o cargo de directora de serviço do bloco
operatório, com efeitos a 15 de Julho de 2007, nos termos do n.o 2
do artigo 41.o e artigo 42.o do Decreto-Lei n.o 73/90, de 6 de Março,
com a nova redacção dada pelo Decreto-Lei n.o 396/93, de 24 de
Novembro, e do n.o 2 do artigo 20.o do Decreto-Lei n.o 188/2003,
de 20 de Agosto.
É dada por finda, em 31 de Maio de 2007, a anterior comissão
de serviço, iniciada a 23 de Fevereiro de 2006. (Isento de fiscalização
prévia do Tribunal de Contas.)
7 de Setembro de 2007. — O Administrador Hospitalar, José Hermano Bravo Cosinha.

Deliberação n.o 1943/2007
Por deliberação de 14 de Agosto de 2007 do conselho de administração deste Hospital, o regime jurídico do Hospital Garcia de
Orta, E. P. E., aprovado pelo Decreto-Lei n.o 233/2005, de 29 de
Dezembro, implicou alterações ao nível da relação jurídica de emprego
público. Assim, o gozo de uma licença sem vencimento de longa duração determina a extinção de vaga impossibilitando o regresso do funcionário ao serviço, nos termos e com os efeitos do artigo 15.o do
referido decreto-lei.
Com a entrada em vigor da Lei n.o 53/2006, de 7 de Dezembro,
a aplicação do procedimento de mobilidade especial é da competência
do responsável pelo processo de reorganização.
Impôs-se, assim, a necessidade de, por aplicação do regime previsto
no artigo 19.o da Lei n.o 53/2006, de 7 de Dezembro, elaborar a
lista nominativa do pessoal colocado em situação de mobilidade
especial.
Nestes termos, e cumpridas que foram todas as formalidades legais,
publique-se a lista nominativa do pessoal do Hospital Garcia de Orta,
E. P. E., colocado em situação de mobilidade especial, a qual produz
efeitos no dia seguinte ao da sua publicação.
14 de Agosto de 2007. — O Presidente do Conselho de Administração, Álvaro Eiras Carvalho.

ANEXO
Lista nominativa dos funcionários do Hospital Garcia de Orta, E. P. E., colocados em situação de mobilidade especial
Nome

Maria Fernanda Raposo Domingos . . .

Vínculo

Carreira

Categoria

Escalão

Índice

Nomeação . . . . . . . . .

Acção médica . . . . . . .

Auxiliar de acção médica

2

142

HOSPITAL DE SANTA MARIA, E. P. E.
Despacho (extracto) n.o 22 544/2007
Por despacho da enfermeira directora deste Hospital de 10 de
Setembro de 2007, Isabel Maria Lopes Carreira cessa o regime

Observações

de horário acrescido, nos termos do n.o 6 do artigo 55.o do Decreto-Lei n.o 437/91, de 8 de Novembro, com efeitos a 1 de Dezembro
de 2007.
12 de Setembro de 2007. — O Director do Serviço de Recursos
Humanos, Jorge Alves.

PARTE H
CÂMARA MUNICIPAL DE BRAGANÇA
Aviso n.o 18 433/2007
Para os devidos efeitos se torna público que, por deliberação tomada
em reunião ordinária desta Câmara Municipal, realizada no dia 27 de
Agosto de 2007, foi deliberado, por unanimidade, nomear definitivamente Catarina Isabel Nunes Parreira e Rui Alexandre da Cruz
Salselas para os lugares de técnico superior de 2.a classe — desporto,
na sequência de aprovação no respectivo estágio.
Os candidatos deverão tomar posse dos lugares de acordo com
o disposto no artigo 11.o do Decreto-lei n.o 427/89, de 7 de Dezembro.
[Não carece de fiscalização prévia do Tribunal de Contas — alínea b)
do n.o 1 do artigo 114.o da Lei n.o 98/97, de 26 de Agosto.]
14 de Setembro de 2007. — O Presidente da Câmara, António Jorge
Nunes.
2611049239
Aviso n.o 18 434/2007
Torno público que, no uso da competência que me confere o n.o 3
do artigo 74.o da Lei n.o 169/99, de 18 de Setembro, alterada pela
Lei n.o 5-A/2002, de 11 de Janeiro, nomeei, com efeitos a 17 de

Setembro do ano em curso, para o lugar de secretária do meu gabinete
pessoal Luísa Irene Chumbo.
17 de Setembro de 2007. — O Presidente da Câmara, António Jorge
Nunes.
2611049221

CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR
Aviso n.o 18 435/2007
Concurso interno de acesso geral para provimento de um lugar
de assistente administrativo especialista
1 — Para os devidos efeitos, faz-se público que, por despacho do
presidente da Câmara de 21 de Agosto de 2007, se encontra aberto,
pelo prazo de 10 dias úteis a contar do dia seguinte ao da publicação
do presente aviso no Diário da República, 2.a série, nos termos da
alínea a) do n.o 4 do artigo 6.o e do n.o 2 do artigo 8.o do Decreto-Lei
n.o 204/98, de 11 de Julho, aplicado à administração local pelo Decreto-Lei n.o 238/99, de 25 de Junho, concurso interno de acesso geral
para preenchimento de um lugar de assistente administrativo especialista do quadro de pessoal desta Câmara Municipal.

