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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
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da Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo de
25 de Julho e de 28 de Agosto de 2006, respectivamente, foi Telma
Rita Almeida Fernandes, administradora hospitalar, em regime de
contrato individual de trabalho no Hospital de Nossa Senhora do
Rosário, E. P. E., autorizada a exercer funções em comissão de serviço
na Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo, nos
termos do n.o 2 do artigo 18.o do Decreto-Lei n.o 233/2005, de 29
de Dezembro, e do n.o 2 do artigo 17.o do Decreto-Lei n.o 558/99,
de 17 de Dezembro, com efeitos a partir de 6 de Setembro de 2006.
(Isento de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)
29 de Setembro de 2006. — O Presidente do Conselho de Administração, António Gomes Branco.
Despacho (extracto) n.o 22 828/2006
Por despacho do Ministro da Saúde de 31 de Julho de 2006, foi
a licenciada Mariana Olímpia Simões Dupont de Sousa nomeada em
comissão de serviço, nos termos e ao abrigo do disposto no artigo 2.o
do Decreto-Lei n.o 88/2005, de 3 de Junho, no n.o 6 do artigo 56.o
e no artigo 44.o do Decreto-Lei n.o 157/99, de 10 de Maio, e no
n.o 6 do artigo 31.o do Decreto-Lei n.o 427/89, de 7 de Dezembro,
na redacção introduzida pelo Decreto-Lei n.o 407/91, de 17 de Outubro, para o exercício, em acumulação, de funções de directora dos
Centros de Saúde de Amora, Corroios, Sesimbra e Seixal.
A acumulação de funções resultante do disposto no número anterior
não abrange acumulação de remunerações.
O presente despacho produz efeitos a partir de 7 de Agosto de
2006.
3 de Outubro de 2006. — O Presidente do Conselho de Administração, António Manuel Gomes Branco.
Despacho (extracto) n.o 22 829/2006
Por despacho do Ministro da Saúde de 31 de Julho de 2006, foi
dada por finda, a seu pedido, a comissão de serviço da licenciada Maria
Isabel Nazaré Lourenço no cargo de directora do Centro de Saúde
de Sesimbra, nos termos e ao abrigo do disposto no artigo 2.o do
Decreto-Lei n.o 88/2005, de 3 de Junho, no n.o 7 do artigo 56.o e
no n.o 4 do artigo 41.o do Decreto-Lei n.o 157/99, de 10 de Maio.
O presente despacho produz efeitos a partir de 6 de Agosto de
2006, inclusive.
3 de Outubro de 2006. — O Presidente do Conselho de Administração, António Gomes Branco.
Despacho (extracto) n.o 22 830/2006
Por despacho do Ministro da Saúde de 31 de Julho de 2006, foi
dada por finda, a seu pedido, a comissão de serviço da licenciada Isabel
Maria Liz de Castro dos Santos Ribeiro Mateus Alves, no cargo de
directora do Centro de Saúde de Corroios, nos termos e ao abrigo
do disposto no artigo 2.o do Decreto-Lei n.o 88/2005, de 3 de Junho,
no n.o 7 do artigo 56.o, e no n.o 4 do artigo 41.o do Decreto-Lei
n.o 157/99, de 10 de Maio.
O presente despacho produz efeitos a partir de 6 de Agosto de
2006, inclusive.
3 de Outubro de 2006. — O Presidente do Conselho de Administração, António Gomes Branco.
Despacho (extracto) n.o 22 831/2006
Por despacho do Ministro da Saúde de 31 de Julho de 2006, foi
dada por finda a comissão de serviço do licenciado João Paulo Salvado
Vaz de Sousa, no cargo de director do Centro de Saúde da Amora,
nos termos e ao abrigo do disposto no artigo 2.o do Decreto-Lei
n.o 88/2005, de 3 de Junho, e no n.o 4 do artigo 41.o do Decreto-Lei
n.o 157/99, de 10 de Maio.
O presente despacho produz efeitos a partir de 6 de Agosto de
2006, inclusive.
3 de Outubro de 2006. — O Presidente do Conselho de Administração, António Gomes Branco.
Despacho n.o 22 832/2006
Por despacho do Secretário de Estado da Saúde de 7 de Setembro
de 2006, foi nomeada em comissão de serviço a licenciada Maria
Fernanda da Cruz Souto Lourenço, assistente de clínica geral, nos
termos e ao abrigo do disposto no artigo 2.o do Decreto-Lei n.o 88/2005,
de 3 de Junho, e do n.o 6 do artigo 56.o do Decreto-Lei n.o 157/99,
de 10 de Maio, para o exercício das funções de directora do Centro
de Saúde do Cadaval.

O presente despacho produz efeitos a partir de 11 de Setembro
de 2006.
3 de Outubro de 2006. — O Presidente do Conselho de Administração, António Gomes Branco.
Despacho (extracto) n.o 22 833/2006
Por despacho do Ministro da Saúde de 7 de Agosto de 2006, foi
exonerada do cargo de delegada de saúde-adjunta do concelho de
Sintra a licenciada Ana Paula Perry da Câmara Bernes Sousa Uva,
assistente graduada da carreira médica de saúde pública, nos termos
e ao abrigo do disposto nos n.os 1 e 2 do artigo 4.o do Decreto-Lei
n.o 336/93, de 29 de Setembro, e nomeada para o cargo de delegada
de saúde-adjunta do concelho de Oeiras, com efeitos à data do despacho autorizador.
3 de Outubro de 2006. — O Presidente do Conselho de Administração, António Gomes Branco.
Despacho (extracto) n.o 22 834/2006
Por despacho do Secretário de Estado da Saúde de 13 de Setembro
de 2006, foi a licenciada Elsa Maria Jesus Soares, assistente graduada
da carreira médica de saúde pública, exonerada do cargo de adjunta
do delegado de saúde do concelho de Oeiras e nomeada para o cargo
de adjunta do delegado de saúde do concelho de Lisboa, Centro
de Saúde de Benfica, nos termos e ao abrigo do disposto no n.o 1
do artigo 4.o do Decreto-Lei n.o 336/93, de 29 de Setembro.
Ao abrigo do disposto nos artigos 141.o e 142.o do Código do Procedimento Administrativo, aprovado pelo Decreto-Lei n.o 442/91, de
15 de Novembro, na redacção do Decreto-Lei n.o 6/96, de 31 de
Janeiro, revogo o despacho do Ministro da Saúde de 5 de Julho de
2006, exarado sobre o parecer da Direcção-Geral da Saúde
n.o 52/DGPS, de 19 de Junho de 2006.
O presente despacho produz efeitos a 5 de Julho de 2006.
19 de Outubro de 2006. — O Presidente do Conselho de Administração, António Manuel Gomes Branco.
Rectificação n.o 1665/2006
Por ter sido saído com inexactidão a publicação inserta no apêndice
n.o 86 ao Diário da República, n.o 151, de 29 de Junho de 2004, referente
ao despacho n.o 3676/2004 (2.a série)-AP, rectifica-se que onde se
lê «assistente da carreira médica de clínica geral» deve ler-se «assistente graduado da carreira médica de clínica geral».
9 de Outubro 2006. — O Presidente do Conselho de Administração,
António Manuel Gomes Branco.

Sub-Região de Saúde de Lisboa
Despacho (extracto) n.o 22 835/2006
Por despacho da coordenadora da Sub-Região de Saúde de Lisboa
de 18 de Outubro de 2006, por delegação de competências, foi a
Maria Elisabete Nunes Rodrigues Azevedo Batalha, assistente graduada da carreira médica de clínica geral, do quadro de pessoal da
Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo, Sub-Região de Saúde de Lisboa, Centro de Saúde de Odivelas, autorizada
a sua exoneração, ao abrigo do artigo 29.o do Decreto-Lei n.o 427/89,
de 7 de Dezembro, com efeitos a 10 de Novembro de 2006. (Isento
de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)
23 de Outubro de 2006. — A Coordenadora, Maria Manuela
Peleteiro.
Despacho (extracto) n.o 22 836/2006
Por despacho do presidente do conselho de administração da Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo de 6 de Outubro
de 2006, foi autorizada a Isabel Maria Mousinho de Almeida Galriça
Neto, assistente graduada da carreira médica de clínica geral, do quadro de pessoal da Administração Regional de Saúde de Lisboa e
Vale do Tejo, Sub-Região de Saúde de Lisboa, Centro de Saúde
de Odivelas, a licença sem vencimento de longa duração, ao abrigo
do n.o 1 do artigo 78.o do Decreto-Lei n.o 100/99, de 31 de Dezembro,
com efeitos a 15 de Setembro de 2006. (Isento de fiscalização prévia
do Tribunal de Contas.)
23 de Outubro de 2006. — A Coordenadora, Maria Manuela
Peleteiro.

