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MINISTÉRIO DO TRABALHO
E DA SOLIDARIEDADE SOCIAL
Secretaria-Geral
Despacho n.o 22 818/2006
Por meu despacho de 26 de Outubro de 2006, proferido no uso
de competência delegada, foi nomeada definitivamente Maria do Céu
Portela Coelho Rodrigues da Rocha, após concurso, técnica profissional principal do quadro de pessoal da Secretaria-Geral do ex-MTS,
actual Ministério do Trabalho e da Solidariedade Social, com efeitos
reportados à data do despacho, ficando exonerada do lugar de origem
a partir da data da aceitação do novo lugar. (Isento de fiscalização
prévia do Tribunal de Contas.)
27 de Outubro de 2006. — O Secretário-Geral-Adjunto, Jorge
Gouveia.

Direcção-Geral da Segurança Social
Despacho (extracto) n.o 22 819/2006
Por despachos de 24 de Outubro de 2006 do director-geral, foram
nomeados definitivamente, precedendo concurso, nos termos da alínea a) do n.o 1 do artigo 4.o do Decreto-Lei n.o 404-A/98, de 18
de Dezembro, alterado pela Lei n.o 44/99, de 11 de Junho, e do
n.o 8 do artigo 6.o do Decreto-Lei n.o 427/89, de 7 de Dezembro,
na categoria de assessor principal, nos respectivos quadros de pessoal:
Licenciada Maria da Graça Rita Ribeiro, da ex-Direcção-Geral da
Acção Social, assessora do mesmo quadro.
Licenciados Maria de Lurdes Soares Lopes Baptista e Mário Rui
Marques Gonçalves, mantendo-se este último a exercer, em regime
de substituição, as funções de chefe de divisão no mesmo quadro,
da ex-Direcção-Geral dos Regimes da Segurança Social, assessores
do mesmo quadro.

Deliberação n.o 1541/2006
Por deliberação do conselho directivo do Instituto de Gestão Financeira da Segurança Social, I. P., de 19 de Outubro de 2006, Ana
Maria Rego Gormicho Simões Duarte, técnica superior de 2.a classe
do quadro de pessoal da Direcção-Geral de Viação, foi nomeada
na categoria de técnica superior de 1.a classe do quadro de pessoal
do Instituto de Gestão Financeira da Segurança Social, I. P., após
aprovação em concurso de provimento, ficando remunerada pelo escalão 1, índice 460, considerando-se exonerada do anterior lugar a partir
da data da aceitação do novo lugar. (Não carece de fiscalização prévia
do Tribunal de Contas.)
25 de Outubro de 2006. — A Directora de Carreiras e Desenvolvimento, Isabel Grilo.

Instituto da Segurança Social, I. P.
Despacho (extracto) n.o 22 821/2006
Por despachos de 18 de Setembro e de 19 de Outubro de 2006,
respectivamente do secretário-geral-adjunto da Secretaria-Geral do
Ministério do Trabalho e da Solidariedade Social e do vogal do conselho directivo do Instituto da Segurança Social, I. P., proferido no
exercício de competência delegada, foi autorizada a transferência da
assessora jurídica da carreira de consultor jurídico Alice Maria Teixeira de Oliveira, do quadro de pessoal da Secretaria-Geral do Ministério do Trabalho e da Solidariedade Social, para a categoria de assessora da carreira técnica superior do quadro de pessoal do ex-Centro
Regional de Segurança Social de Lisboa e Vale do Tejo, com efeitos
a partir de 1 de Novembro de 2006, considerando-se exonerada do
quadro de pessoal anterior a partir desta data.
25 de Outubro de 2006. — A Directora do Departamento, Carla
Peixe.

MINISTÉRIO DA SAÚDE

As referidas nomeações produzem efeitos à data da aceitação do
novo lugar, considerando-se exoneradas da anterior categoria a partir
da mesma data.

Secretaria-Geral

(Não carece de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)
24 de Outubro de 2006. — A Chefe de Repartição, Maria Celeste
Jacinto Monteiro.
o

Despacho (extracto) n. 22 820/2006
Por despacho de 20 de Outubro de 2006 do director-geral, foi autorizado o exercício de funções correspondentes à carreira técnica superior, em comissão de serviço extraordinária, à licenciada Maria Irene
Martins Assunção Martins, assistente administrativa principal do quadro de pessoal da ex-Direcção-Geral dos Regimes de Segurança Social,
com efeitos a 1 de Novembro de 2006, com a remuneração correspondente ao escalão 1, índice 400, da escala salarial da respectiva
carreira, tendo em vista a reclassificação profissional em lugar de
técnico superior de 2.a classe da carreira técnica superior do mesmo
quadro. (Não carece de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)
26 de Outubro de 2006. — A Chefe de Repartição, Maria Celeste
Jacinto Monteiro.

Rectificação n.o 1663/2006
Concurso de habilitação ao grau de consultor da carreira médica
hospitalar, aberto pelo aviso n.o 13 593/2002 (2.a série), publicado no Diário da República, 2.a série, n.o 297, de 24 de Dezembro
de 2002.
Em virtude de ter sido publicado com inexactidão na lista de classificação final o nome de um candidato da área profissional de patologia clínica, publicitado pelo aviso n.o 8202/2006, publicado no Diário
da República, 2.a série, n.o 141, de 24 de Julho de 2006, rectifica-se
que onde se lê:
«Patologia clínica:
Júri n.o 4 (Lisboa e Vale do Tejo):
.........................................................
Olga Maria de Castro Pina e Costa — Aprovada.»
deve ler-se:

Instituto de Gestão Financeira
da Segurança Social, I. P.
Deliberação n.o 1540/2006
Por deliberação do conselho directivo do Instituto de Gestão Financeira da Segurança Social, I. P., de 19 de Outubro de 2006, Maria
de Lurdes Silva Ferreira, técnica de contabilidade e administração
principal do quadro de pessoal da Câmara Municipal do Porto, foi
nomeada na categoria de técnica superior de 1.a classe do quadro
de pessoal do Instituto de Gestão Financeira da Segurança Social,
I. P., após aprovação em concurso de provimento, ficando remunerada
pelo escalão 1, índice 460, considerando-se exonerada do anterior
lugar a partir da data da aceitação do novo lugar. (Não carece de
fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)
25 de Outubro de 2006. — A Directora de Carreiras e Desenvolvimento, Isabel Grilo.

«Patologia clínica:
Júri n.o 4 (Lisboa e Vale do Tejo):
.........................................................
Olga Maria de Castro Pena e Costa — Aprovada.»
17 de Outubro de 2006. — O Secretário-Geral, Rui Gonçalves.
Rectificação n.o 1664/2006
Concurso de habilitação ao grau de consultor da carreira médica
hospitalar aberto pelo aviso n.o 13 593/2002 (2.a série), publicado
no Diário da República, 2.a série, n.o 297, de 24 de Dezembro de
2002.
Em virtude de ter sido publicada com inexactidão na lista de classificação final o nome de um candidato da área profissional de patologia clínica, publicitado pelo aviso n.o 8202/2006, publicado no Diário
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da República, 2.a série, n.o 141, de 24 de Julho de 2006, rectifica-se
que onde se lê:
«Patologia clínica:
Júri n.o 4 (Lisboa e Vale do Tejo):
[. . .] Olga Maria de Castro Pina e Costa — Aprovada.»
deve ler-se:
«Patologia clínica:
Júri n.o 4 (Lisboa e Vale do Tejo):
[. . .] Olga Maria de Castro Pena e Costa — Aprovada.»
17 de Outubro de 2006. — O Secretário-Geral, Rui Gonçalves.

Administração Regional de Saúde do Alentejo
Sub-Região de Saúde de Évora
Despacho (extracto) n.o 22 822/2006
Por despacho do conselho de administração da Administração
Regional da Saúde do Alentejo de 18 de Julho de 2006, foi autorizada
a prorrogação do regime de horário acrescido a Maria da Graça Godinho Simões Eliseu, enfermeira-supervisora do quadro de pessoal do
Centro de Saúde de Estremoz, com efeitos a partir de 22 de Março
de 2006 e até à negociação com a agência de contratualização.
25 de Outubro de 2006. — O Coordenador, Martinho Manuel de
Jesus Vieira.

Administração Regional de Saúde do Algarve
Sub-Região de Saúde de Faro
Aviso (extracto) n.o 11 769/2006
Por despacho do presidente do conselho de administração da Administração Regional de Saúde do Algarve de 11 de Outubro de 2006,
foi autorizada a transferência da enfermeira Susana Maria Bota Guerreiro Rocheta do quadro de pessoal do Centro de Saúde de Castro
Marim para o quadro de pessoal do Centro de Saúde de Loulé, Sub-Região de Saúde de Faro, com efeitos a 1 de Novembro de 2006.
(Isento de fiscalização do Tribunal de Contas.)
24 de Outubro de 2006. — A Coordenadora, Maria de Lurdes Teixeira Guerreiro.

Administração Regional de Saúde do Centro
Sub-Região de Saúde de Aveiro
Deliberação n.o 1542/2006
Por deliberação de 29 de Setembro de 2006 do conselho de administração da Administração Regional de Saúde do Centro foi a Ibérico
Ferreira Pinto, assistente de clínica geral, autorizada a licença sem
vencimento de longa duração, com efeitos a partir de 16 de Agosto
de 2006. (Isento de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)
24 de Outubro de 2006. — O Coordenador, Humberto Rocha.
Despacho (extracto) n.o 22 823/2006
Por despacho de 23 de Outubro de 2006 do presidente do conselho
de administração da Administração Regional de Saúde do Centro,
foi autorizada a transferência de Ana Margarida Fernandes Simões
Pereira, assistente administrativa principal do quadro de pessoal do
Centro de Saúde de Santa Clara, Sub-Região de Saúde de Coimbra,
para o quadro de pessoal do Centro de Saúde de Espinho, Sub-Região
de Saúde de Aveiro. (Isento de fiscalização prévia do Tribunal de
Contas.)
24 de Outubro de 2006. — O Cordenador, Humberto Rocha.

Sub-Região de Saúde de Coimbra
Despacho n.o 22 824/2006
Ao abrigo do disposto nos artigos 35.o e seguintes do Código do
Procedimento Administrativo, aprovado pelo Decreto-Lei n.o 442/91,
de 15 de Novembro, republicado em anexo ao Decreto-Lei n.o 6/96,
de 31 de Janeiro, subdelego no assistente graduado de clínica geral
Dr. Vítor Manuel Pereira da Silva as competências que me foram
delegadas pelo despacho n.o 16 675/2005, de 23 de Agosto, da coordenadora sub-regional de Saúde de Coimbra, publicado no Diário
da República, 2.a série, n.o 175, de 12 de Setembro de 2005.
O presente despacho produz efeitos nos dias 18 e 19 de Outubro
de 2006, ficando, por este meio, ratificados todos os actos que, no
âmbito das competências agora subdelegadas, tenham sido praticados
neste período de tempo.
25 de Outubro de 2006. — A Directora do Centro de Saúde de
Vila Nova de Poiares, Filomena Correia.
Despacho n.o 22 825/2006
Ao abrigo do disposto nos artigos 35.o e seguintes do Código do
Procedimento Administrativo, aprovado pelo Decreto-Lei n.o 442/91,
de 15 de Novembro, republicado em anexo ao Decreto-Lei n.o 6/96,
de 31 de Janeiro, subdelego na Dr.a Maria Alice de Jesus Pinto,
assistente graduada da carreira médica de clínica geral, as competências que me foram subdelegadas pelo despacho n.o 10/2006, de
13 de Julho, da coordenadora sub-regional de Saúde de Coimbra.
O presente despacho produz efeitos nos períodos de 13 a 17 de
Novembro, de 27 a 30 de Novembro e de 11 a 15 de Dezembro
de 2006, ficando, por este meio, ratificados todos os actos que, no
âmbito das competências agora subdelegadas, tenham sido praticados
neste período de tempo.
25 de Outubro de 2006. — O Director do Centro de Saúde de
São Martinho do Bispo, Mário Castel Branco.

Sub-Região de Saúde da Guarda
Despacho n.o 22 826/2006
Por despacho de 22 de Setembro de 2006 do presidente do conselho
de administração da Administração Regional de Saúde do Centro,
foi autorizada a transferência de Margarida Maria Mendes Agra, assistente da carreira técnica superior de saúde, área de psicologia clínica,
do quadro de pessoal do Instituto da Droga e da Toxicodependência,
Delegação Regional do Centro, a exercer funções no CAT Guarda,
para o quadro de pessoal do Centro de Saúde de Gouveia, Sub-Região
de Saúde da Guarda, com a mesma categoria, escalão 2, índice 125,
em 1 de Novembro de 2006.
20 de Outubro de 2006. — A Coordenadora, Isabel Coelho Antunes.

Sub-Região de Saúde de Leiria
Despacho n.o 22 827/2006
Por despacho de 4 de Julho de 2006 do coordenador da Sub-Região
de Saúde de Leiria, no âmbito de competência delegada, foram nomeados definitivamente na categoria de assistente da carreira médica de
clínica geral, ao abrigo do disposto no artigo 6.o do Decreto-Lei
n.o 427/89, de 7 de Dezembro, e na alínea a) do artigo 23.o do Decreto-Lei n.o 73/90, de 6 de Março, com efeitos a 1 de Julho de 2006,
precedendo concurso, para provimento de seis lugares no quadro de
Pessoal da Administração Regional de Saúde do Centro, Sub-Região
de Saúde de Leria, nos Centros de Saúde que a seguir se indicam:
Pombal — Rute Margarida Ribeiro Sequeira.
Caldas da Rainha — Carla Martins Ferreira e Tânia Maria Pires
da Silva.
Alcobaça — Osvaldo Sérgio Gouveia Parreira.
Leiria, Dr. Gorjão Henriques — Inês Maria Gander Shulze Costa
Ferreira.
17 de Outubro de 2006. — O Coordenador, Jorge Silva Pereira.

Administração Regional de Saúde
de Lisboa e Vale do Tejo
Deliberação (extracto) n.o 1543/2006
Por deliberações do conselho de administração do Hospital de
Nossa Senhora do Rosário, E. P. E., e do conselho de administração

