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Celestina Chumbo de Almeida.
Dolores Rosa Fialho Fonseca.
Isabel Barão Quintaneiro.
Inês Mariana Fialho Lima.
Joaquim Augusto Calvinho Simão.
Lúcia Maria Leitão Basílio.
Maria Cristina Martins Fonseca Sampaio da Silva Banha.
Maria Dulce Pereira Ramalho Serrano Barreto.
Maria de Fátima Cardante Tira Picos de Oliveira.
Maria Joana Neves Gaspar.
Maria João Cascalho Cacheira Coelho.
Maria José Batista Garção Gonçalves.
Maria Manuela da Mata Ferreira.
Mariana Antónia Valentim Coelho Parreira.
Noémia Maria Peseiro Coelho.
Rosa Maria Viegas Martins Almeida Pisco.
Sandra Cristina Antunes Costelas.
Zélia Maria Butes Freitas Cameirão.
Enfermeiros:
Cármen Susana Chagas Guerra Oliveira.
Maria da Conceição Figueira Melro.
(Isento de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)
25 de Outubro de 2006. — O Administrador Hospitalar, José Hermano Bravo Cosinha.

Hospital de Júlio de Matos
Despacho (extracto) n.o 22 846/2006
Por despacho de 6 de Outubro de 2006 da vogal executiva do conselho de administração da Administração Regional de Saúde de Lisboa
e Vale do Tejo, foi a Cristina Isabel Servinho Castilho Cunha Cardoso,
assistente da carreira técnica superior de sáude, ramo de farmácia,
do quadro de pessoal do Hospital de Pulido Valente, E. P. E., autorizada a prorrogação da sua requisição por mais um ano, com efeitos
a partir de 1 de Outubro de 2006. (Isento de fiscalização prévia do
Tribunal de Contas.)
25 de Outubro de 2006. — A Vogal Executiva do Conselho de Administração, Maria Armanda Miranda.

Hospital Psiquiátrico do Lorvão
o

Despacho (extracto) n. 22 847/2006
Ana Paula Silva Santos, enfermeira graduada do quadro de pessoal
da Administração Regional de Saúde do Centro, Sub-Região de Saúde
de Coimbra, Centro de Saúde de Penacova, foi nomeada definitivamente, precedendo concurso interno geral de ingresso e obtida confirmação de cabimento orçamental da 12.a Delegação da Direcção-Geral do Orçamento, na categoria de enfermeira graduada, da carreira de enfermagem, escalão 3, índice 155, do quadro de pessoal
deste Hospital, considerando-se exonerada do anterior lugar a partir
da data da aceitação. (Isento de fiscalização prévia do Tribunal de
Contas.)
23 de Outubro de 2006. — A Presidente do Conselho de Administração, Maria de Fátima Martins Cardoso Mendes.

Hospital de São Marcos
Aviso n.o 11 779/2006
Publica-se que em virtude de Carla Maria da Silva e Sá ter apresentado desistência do lugar de assistente de pediatria (exigência técnico-profissional em neonatologia), da carreira médica hospitalar, em
cujo concurso institucional interno geral, aberto por aviso publicado
no Diário da República, 2.a série, n.o 292, de 19 de Dezembro de
2003, ficou classificada em 3.o lugar, é a mesma retirada da lista
de classificação final.
23 de Outubro de 2006. — O Presidente do Conselho de Administração, Lino Mesquita Machado.
Aviso n.o 11 780/2006
Por deliberação do conselho de administração de 18 de Outubro
de 2006, foi nomeada definitivamente, precedendo concurso, Sónia
Cristina Moura Pereira da Silva, assistente eventual de medicina física
e de reabilitação do Hospital de São João, E. P. E., na categoria

de assistente de medicina física e de reabilitação do quadro de pessoal
deste Hospital, escalão 1, índice 120, da carreira médica hospitalar,
no regime de trabalho de tempo completo, ficando exonerada do
lugar que ocupa, com efeitos à data da posse no novo lugar. (Isento
de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)
25 de Outubro de 2006. — O Presidente do Conselho de Administração, Lino Mesquita Machado.
Aviso n.o 11 781/2006
Por deliberação do conselho de administração de 18 de Outubro
de 2006, José António Moreira da Costa, assistente graduado de neurocirurgia da carreira médica hospitalar deste Hospital, foi nomeado
definitivamente, precedendo concurso, na categoria de chefe de serviço de neurocirurgia do quadro de pessoal deste Hospital, escalão 1,
índice 175, da carreira médica hospitalar, no regime de trabalho de
tempo completo, ficando exonerado do lugar que ocupa, com efeitos
à data da aceitação de nomeação no novo lugar. (Isento de fiscalização
prévia do Tribunal de Contas.)
25 de Outubro de 2006. — O Presidente do Conselho de Administração, Lino Mesquita Machado.
Aviso n.o 11 782/2006
Por deliberação do conselho de administração de 18 de Outubro
de 2006, foi Ana Isabel de Freitas Ribeiro Caldas e Silva, assistente
eventual de anatomia patológica deste Hospital, nomeada definitivamente, precedendo concurso, na categoria de assistente de anatomia
patológica do quadro de pessoal deste Hospital, escalão 1, índice 120,
da carreira médica hospitalar, no regime de trabalho de tempo completo, ficando exonerada do lugar que ocupa, com efeitos à data da
posse no novo lugar. (Isento de fiscalização prévia do Tribunal de
Contas.)
25 de Outubro de 2006. — O Presidente do Conselho de Administração, Lino Mesquita Machado.

Instituto Nacional da Farmácia e do Medicamento
Aviso n.o 11 783/2006
Faz-se público que o conselho de administração do Instituto Nacional da Farmácia e do Medicamento (INFARMED), cumprindo o
disposto no n.o 1.o, n.o 4, da Portaria n.o 936-A/99, de 22 de Outubro,
alterada pelas Portarias n.os 1379/2002, de 22 de Outubro, 168-B/2004,
de 18 de Fevereiro, e 865/2004, de 19 de Julho, deliberou anunciar,
nos termos e para os efeitos do n.o 3 do n.o 16.o da mesma portaria,
que deu entrada neste Instituto um pedido de transferência de farmácia para a localidade de Galinheiras, lote 1, corpo A, rés-do-chão,
esquerdo, freguesia de Ameixoeira, concelho de Lisboa, distrito de
Lisboa.
Nos termos do citado n.o 16.o, n.o 3, poderão os proprietários
das farmácias do mesmo concelho, no prazo de 30 dias úteis a
contar da publicação do presente aviso, requerer a respectiva transferência para o mesmo local, observados os condicionalismos legais
em vigor.
20 de Outubro de 2006. — Pelo Conselho de Administração, o Vice-Presidente, Hélder Mota Filipe.
Aviso n.o 11 784/2006
Faz-se público que o conselho de administração do Instituto Nacional da Farmácia e do Medicamento (INFARMED), cumprindo o
disposto no n.o 1.o, n.o 4, da Portaria n.o 936-A/99, de 22 de Outubro,
alterada pelas Portarias n.os 1379/2002, de 22 de Outubro, 168-B/2004,
de 18 de Fevereiro, e 865/2004, de 19 de Julho, deliberou anunciar,
nos termos e para os efeitos do n.o 3 do n.o 16.o da mesma portaria,
que deu entrada neste Instituto um pedido de transferência de farmácia para a Avenida do Corregedor Rodrigues Dias, 307, freguesia
do Montijo, concelho do Montijo, distrito de Setúbal.
Nos termos do citado n.o 16.o, n.o 3, poderão os proprietários das
farmácias do mesmo concelho, no prazo de 30 dias úteis a contar
da publicação do presente aviso, requerer a respectiva transferência
para o mesmo local, observados os condicionalismos legais em vigor.
20 de Outubro de 2006. — Pelo Conselho de Administração, o Vice-Presidente, Hélder Mota Filipe.

