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Miguel Jorge Almeida Lopes — Centro de Saúde de Castelo de Vide.
Paulo Gonçalves — Centro de Saúde de Portalegre.
Com efeitos a 7 de Fevereiro de 2005:
Francisca Maria Dimas Carrilho — Centro de Saúde de Sousel.
(Isento de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)
15 de Fevereiro de 2005. — A Coordenadora, Dorinda Maria de
Carvalho Gomes Calha.
Despacho (extracto) n.o 1714/2005 (2.a série) — AP. — Por
despacho de 25 de Janeiro de 2005 da coordenadora da Sub-Região
de Saúde de Portalegre da Administração Regional de Saúde do Alentejo, no uso de competências delegadas:
Francisca Maria Dimas Carrilho, enfermeira graduada do quadro de
pessoal do Centro de Saúde de Sousel — autorizada a atribuição
do regime de horário acrescido, com efeitos a 7 de Fevereiro de
2005. (Isento de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)
15 de Fevereiro de 2005. — A Coordenadora, Dorinda Maria de
Carvalho Gomes Calha.
Despacho (extracto) n.o 1715/2005 (2.a série) — AP. — Por
despacho de 14 de Fevereiro de 2005 da coordenadora da Sub-Região
de Saúde de Portalegre da Administração Regional de Saúde do Alentejo, no uso de competências delegadas:
Maria José da Conceição Silva Ramos, enfermeira especialista do
quadro de pessoal do Centro de Saúde de Portalegre — autorizada
a atribuição do regime de horário acrescido de quarenta e duas
horas semanais, pelo período de um ano, com efeitos a 2 de Maio
de 2004. (Isento de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)
16 de Fevereiro de 2005. — A Coordenadora, Dorinda Maria de
Carvalho Gomes Calha.
Despacho (extracto) n.o 1716/2005 (2.a série) — AP. — Por
despacho de 14 de Fevereiro de 2005 da coordenadora da Sub-Região
de Saúde de Portalegre da Administração Regional de Saúde do Alentejo, no uso de competências delegadas:
Maria Filomena Caroço dos Reis Correia, enfermeira graduada do
quadro de pessoal do Centro de Saúde de Portalegre — autorizada
a atribuição do regime de horário acrescido de quarenta e duas horas
semanais, com efeitos a 2 de Maio de 2004. (Isento de fiscalização
prévia do Tribunal de Contas.)
16 de Fevereiro de 2005. — A Coordenadora, Dorinda Maria de
Carvalho Gomes Calha.
Despacho (extracto) n.o 1717/2005 (2.a série) — AP. — Por
despacho de 10 de Fevereiro de 2005 da coordenadora da Sub-Região
de Saúde de Portalegre da Administração Regional de Saúde do Alentejo, no uso de competências delegadas:
Filomena de Lurdes Serra Miranda Lagarto, enfermeira-chefe do quadro de pessoal do Centro de Saúde de Portalegre — autorizada
a prorrogação de horário acrescido por exercício acumulativo de
funções de chefia de dois centros de saúde e responsabilidade pelo
sector de enfermagem da Unidade Integrada de Atendimento, a
partir de 9 de Janeiro de 2005. (Isento de fiscalização prévia do
Tribunal de Contas.)
16 de Fevereiro de 2005. — A Coordenadora, Dorinda Maria de
Carvalho Gomes Calha.
Despacho (extracto) n.o 1718/2005 (2.a série) — AP. — Por
despacho de 10 de Fevereiro de 2005 da coordenadora da Sub-Região
de Saúde de Portalegre da Administração Regional de Saúde do Alentejo, no uso de competências delegadas:
Maria de Jesus Bragança Domingues da Graça Paralta, enfermeira
especialista do quadro de pessoal do Centro de Saúde de Fronteira — autorizada a prorrogação do regime de horário acrescido
de quarenta e duas horas semanais pelo período de um ano, a
partir de 9 de Janeiro de 2005. (Isento de fiscalização prévia do
Tribunal de Contas.)
16 de Fevereiro de 2005. — A Coordenadora, Dorinda Maria de
Carvalho Gomes Calha.
Despacho (extracto) n.o 1719/2005 (2.a série) — AP. — Por
despacho da presidente do conselho de administração da Administração Regional de Saúde do Alentejo de 18 de Novembro de 2004:
Idalina de Matos Martins, técnica especialista de 1.a classe de análises
clínicas e saúde pública da carreira de técnico de diagnóstico e

terapêutica — designada para o exercício de funções de coordenador, ao abrigo do disposto no n.o 2 do artigo 11.o do Decreto-Lei
n.o 564/99, de 21 de Dezembro, com efeitos a partir de 23 de Março
de 2005. (Isento de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)
16 de Fevereiro de 2005. — A Coordenadora, Dorinda Maria Carvalho Gomes Calha.
Despacho (extracto) n.o 1720/2005 (2.a série) — AP. — Por
despacho da presidente do conselho de administração da Administração Regional de Saúde do Alentejo de 18 de Novembro de 2004:
Maria Odília Vaz Pombal Correia de Carvalho, técnica especialista
de 1.a classe de análises clínicas e saúde pública, da carreira de
técnico de diagnóstico e terapêutica — cessa o exercício de funções
de coordenadora, a partir de 23 de Março de 2005. (Isento de
fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)
16 de Fevereiro de 2005. — A Coordenadora, Dorinda Maria Carvalho Gomes Calha.

Administração Regional de Saúde do Centro
Sub-Região de Saúde de Aveiro
Despacho (extracto) n.o 1721/2005 (2.a série) — AP. — Por
despacho de 9 de Fevereiro de 2005 do coordenador da Sub-Região
de Saúde de Aveiro:
Maria Isabel Ferreira Garcia Coelho — nomeada técnica especialista
de 1.a classe, área de terapia da fala, da carreira de técnico de
diagnóstico e terapêutica para lugar do quadro de pessoal do Centro
de Saúde de Santa Maria da Feira. (Isento de fiscalização prévia
do Tribunal de Contas.)
14 de Fevereiro de 2005. — O Coordenador, Paulo Jorge Maia.
Despacho (extracto) n.o 1722/2005 (2.a série) — AP. — Pelo
despacho do Ministro da Saúde n.o 16, de 21 de Janeiro de 2005:
Dr.a Maria Fernanda Pinto da Silva, assistente graduada da carreira
médica de saúde pública — nomeada para o cargo de delegada
concelhia de saúde do concelho de Anadia. (Isento de fiscalização
prévia do Tribunal de Contas.)
18 de Fevereiro de 2005. — O Coordenador, Paulo Jorge Maia.

Sub-Região de Saúde de Coimbra
Deliberação n.o 772/2005 — AP. — Por deliberação de 9 de Fevereiro de 2005 do conselho de administração da Administração Regional de Saúde do Centro:
Paulo Alexandre Gomes Nunes, enfermeiro de nível 1 — autorizada
a renovação do contrato de trabalho a termo certo, por um período
de três meses, com início em 13 de Outubro de 2004, para o Centro
de Saúde de Fernão de Magalhães. (Isento de fiscalização do Tribunal de Contas.)
16 de Fevereiro de 2005. — O Coordenador, Luiz Miguel Santiago.
Despacho n.o 1723/2005 (2.a série) — AP. — Por despacho de
17 de Janeiro de 2005 do presidente do conselho de administração
da Administração Regional de Saúde do Centro:
Paula Cristina Gomes Dias, auxiliar de apoio e vigilância do quadro
de pessoal da Administração Regional de Saúde do Centro, Sub-Região de Saúde da Guarda — autorizada a sua transferência para
o quadro de pessoal da Administração Regional de Saúde do Centro, Sub-Região de Saúde de Coimbra, com a mesma categoria,
ficando posicionada no escalão 1, índice 142. (Quadro de pessoal
constante da Portaria n.o 772-B/96, de 31 de Dezembro.) (Não
carece de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)
14 de Fevereiro de 2005. — O Coordenador, Luiz Miguel Santiago.
Despacho n.o 1724/2005 (2.a série) — AP. — Por meu despacho
de 7 de Fevereiro de 2005, por subdelegação do conselho de administração da Administração Regional de Saúde do Centro:
Maria da Conceição Loureiro de Faria Saraiva, especialista de informática do grau 3, nível 1, pertencente ao quadro de pessoal da
Administração Regional de Saúde do Centro, Sub-Região de Saúde
de Coimbra, aprovado pela Portaria n.o 772-B/96, de 31 de Dezem-
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bro — autorizada a mudança para a categoria de especialista de
informática de grau 3, nível 2, nos termos dos n.os 1 e 4 do artigo 5.o
do Decreto-Lei n.o 97/2001, de 26 de Março, para lugar do mesmo
quadro de pessoal. (Não carece de fiscalização prévia do Tribunal
de Contas.)
15 de Fevereiro de 2005. — O Coordenador, Luiz Miguel Santiago.

Despacho n.o 1725/2005 (2.a série) — AP. — Por despacho de
31 de Janeiro de 2005 do presidente do conselho de administração
da Administração Regional de Saúde do Centro:
Teresa Maria Pereira Lucas Coelho, auxiliar de acção médica, pertencente ao quadro de pessoal do Centro Regional de Oncologia
de Coimbra — IPOFG — autorizada a transferência para o quadro
de pessoal da Administração Regional de Saúde do Centro, Sub-Região de Saúde de Coimbra, Centro de Saúde de Santa Clara,
na categoria de auxiliar de apoio e vigilância em lugar vago por
movimentação para o Centro de Saúde de Soure de Maria Isilda
Rodrigues Batista, ficando posicionada no escalão 3, índice 160.
(Não carece de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)
16 de Fevereiro de 2005. — O Coordenador, Luiz Miguel Santiago.

Sub-Região de Saúde da Guarda
Despacho n.o 1726/2005 (2.a série) — AP. — Por despacho de
27 de Janeiro de 2005 do conselho de administração da Administração
Regional de Saúde do Centro:
Maria Isabel Batista Martins dos Santos, enfermeira especialista em
saúde na comunidade do quadro do Centro de Saúde de Fornos
de Algodres — autorizada a licença sem vencimento de longa duração, com início a 1 de Abril de 2005. (Não carece de fiscalização
prévia do Tribunal de Contas.)
21 de Fevereiro de 2005. — A Coordenadora, Maria Emília Coelho
de Pina.

Sub-Região de Saúde de Leiria
Despacho n.o 1727/2005 (2.a série) — AP. — Nos termos do
n.o 1 do artigo 8.o do Decreto-Lei n.o 60/2003, de 1 de Abril, faz-se
público que pelo despacho n.o 103/2004, de 29 de Novembro, do Ministro da Saúde:
Dr.a Ana Leocádia dos Santos Paiva, chefe de serviço da carreira
médica de clínica geral — nomeada directora do Centro de Saúde
de Leiria — Dr. Gorjão Henriques, produzindo efeitos a 2 de
Dezembro de 2004.
17 de Fevereiro de 2005. — O Coordenador, Luís Morato.
Despacho n.o 1728/2005 (2.a série) — AP. — Nos termos do
n.o 1 do artigo 8.o do Decreto-Lei n.o 60/2003, de 1 de Abril, faz-se
público que, pelo despacho n.o 113/2004, de 3 de Dezembro, do Ministro da Saúde:
Dr.a Dina Teresa Feliciano Ruivaco de Sousa, assistente da carreira
médica de clínica geral — nomeada directora do Centro de Saúde
de Alcobaça, produzindo efeitos a 1 de Janeiro de 2005.
17 de Fevereiro de 2005. — O Coordenador, Luís Armando Silva
Morato.
Despacho n.o 1729/2005 (2.a série) — AP. — Nos termos do
n.o 1 do artigo 8.o do Decreto-Lei n.o 60/2003, de 1 de Abril, faz-se
público que pelo despacho n.o 102/2004, de 29 de Novembro, do Ministro da Saúde:
Dr. Rogério Pedro Correia Freire da Paz, chefe de serviço da carreira
médica de clínica geral — nomeado director do Centro de Saúde
de Leiria — Dr. Arnaldo Sampaio, produzindo a nomeação efeitos
a 2 de Dezembro de 2004.
17 de Fevereiro de 2005. — O Coordenador, Luís Morato.

Sub-Região de Saúde de Viseu
Deliberação n.o 773/2005 — AP. — Por deliberação do conselho
de administração da Administração Regional de Saúde do Centro
de 7 de Janeiro de 2005, por delegação:
Maria Manuela Loureiro Santos — contratada, em regime de contrato
de trabalho a termo certo, pelo período de três meses, com a cate-

goria de auxiliar de apoio e vigilância, para o Centro de Saúde
de Viseu n.o 3, com efeitos a partir de 14 de Fevereiro de 2005.
16 de Fevereiro de 2005. — O Coordenador, José Manuel Henriques
Mota de Faria.
Deliberação n.o 774/2005 — AP. — Por deliberação do conselho
de administração da Administração Regional de Saúde do Centro
de 7 de Janeiro de 2005, por delegação:
Cristina Salgado Marques — contratada em regime de contrato de
trabalho a termo certo, pelo período de três meses, com a categoria
de técnica de 2.a classe de saúde ambiental para o Centro de Saúde
de Vouzela, com efeitos a partir de 17 de Janeiro de 2005.
17 de Fevereiro de 2005. — O Coordenador, José Manuel Henriques
Mota de Faria.
Despacho n.o 1730/2005 (2.a série) — AP. — Por despacho do
coordenador sub-regional de Saúde de Viseu de 11 de Fevereiro de
2005, proferido por delegação:
Ana Maria de Oliveira Dias Santos Cruz e Carlos Alberto de Sousa
Ferreira Santos Cruz, assistentes administrativos do quadro do Centro de Saúde de Santa Comba Dão — nomeados definitivamente,
precedendo concurso, assistentes administrativos principais do
mesmo quadro.
14 de Fevereiro de 2005. — O Coordenador, José Manuel Henriques
Mota de Faria.
Despacho n.o 1731/2005 (2.a série) — AP. — Por despacho de
24 de Fevereiro de 2005 do coordenador da Sub-Região de Saúde
de Viseu, por delegação:
Dr.a Brigitte Maria Ferreira Gomez e Dr.a Teresa Margarida Moniz
Almeida Pereira — autorizada a revogação do despacho de nomeação de 20 de Dezembro de 2004 do coordenador da Sub-Região
de Saúde de Viseu, publicado no apêndice n.o 23 ao Diário da
República, 2.a série, n.o 35, de 18 de Fevereiro de 2005.
24 de Fevereiro de 2005. — O Coordenador, José Manuel Henriques
Mota de Faria.

Administração Regional de Saúde de Lisboa
e Vale do Tejo
Despacho n.o 1732/2005 (2.a série) — AP. — Por despacho do
Ministro da Saúde de 15 de Março de 2004:
Licenciado Raul António Bandarra Pacheco, chefe de serviço da carreira médica de clínica geral — nomeado, nos termos do n.o 1 do
artigo 8.o do Decreto-Lei n.o 60/2003, de 1 de Abril, para o cargo
de director do Centro de Saúde de Pêro Pinheiro.
O presente despacho produz efeitos a partir de 15 de Março de
2004.
14 de Fevereiro de 2005. — Pelo Conselho de Administração, o
Vogal, Franklin Soares.

Sub-Região de Saúde de Lisboa
Deliberação (extracto) n.o 775/2005 — AP. — Por deliberação
do conselho de administração do Hospital de Santa Maria e despacho
do vogal do conselho de administração da Região de Saúde de Lisboa
e Vale do Tejo de 24 de Junho de 2004 e 13 de Janeiro de 2005,
respectivamente:
Ana Alexandrina Silva Gonçalves, enfermeira graduada, do quadro
de pessoal do Hospital de Santa Maria — autorizada a renovação
da acumulação de funções, em regime de dezanove horas semanais,
no Centro de Saúde da Póvoa de Santa Iria, a partir da data do
despacho, pelo período de um ano, eventualmente renovável.
(Isento de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)
22 de Fevereiro de 2005. — A Coordenadora, Sílvia Graça.
Despacho (extracto) n.o 1733/2005 (2.a série) — AP. — Por
despacho do vogal do conselho de administração da Região de Saúde
de Lisboa e Vale do Tejo, por delegação, de 24 de Janeiro de 2005:
Elisabete Irene Ferreira Freitas Peyroteo Rella, enfermeira graduada
do quadro do Hospital Curry Cabral — autorizada a transferência
para o quadro da Administração Regional de Saúde de Lisboa

