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Despacho (extracto) n.o 92/2005 (2.a série). — Por despacho
de 15 de Novembro de 2004 do presidente deste Instituto:
Maria Costa Potes Franco Barroso Santa Clara Barbas — nomeada
definitivamente professora-adjunta, a partir de 20 de Novembro
de 2004, para exercer funções na Escola Superior de Educação,
deste Instituto, ocupando a 14.a vaga da respectiva categoria do
quadro de pessoal docente daquela Escola, criado pela Portaria
n.o 24/97, de 8 de Janeiro. (Sujeito a fiscalização sucessiva do Tribunal de Contas.)
15 de Novembro de 2004. — Pelo Administrador, (Assinatura
ilegível.)
Despacho (extracto) n.o 93/2005 (2.a série). — Por despacho
de 15 de Novembro de 2004 do presidente deste Instituto:
José Manuel Chabert Vicente Silva — autorizado o contrato administrativo de provimento como equiparado a professor-adjunto, em
regime de tempo parcial e acumulação, no período de 1 de Outubro
de 2004 a 15 de Fevereiro de 2005, por urgente conveniência de
serviço, para exercer funções na Escola Superior de Desporto de
Rio Maior, deste Instituto, com a remuneração relativa a 30 %
do escalão 1, índice 185 (sem exclusividade), da carreira de pessoal
docente do ensino superior politécnico. (Sujeito a fiscalização sucessiva do Tribunal de Contas.)
15 de Novembro de 2004. — Pelo Administrador, (Assinatura
ilegível.)
Despacho (extracto) n.o 94/2005 (2.a série). — Por despacho
de 30 de Novembro de 2004 do presidente deste Instituto:
Mara Andreia Martins Lopes Simões — precedendo aprovação em
estágio, autorizado o contrato administrativo de provimento como
técnica superior de 2.a classe para exercer funções na Escola Superior de Gestão de Santarém, deste Instituto, com a remuneração
correspondente ao escalão 1, índice 400, do regime geral do sistema
retributivo da Administração Pública. (Sujeito a fiscalização sucessiva pelo Tribunal de Contas.)
30 de Novembro de 2004. — Pelo Administrador, (Assinatura
ilegível.)

INSTITUTO POLITÉCNICO DE TOMAR
Despacho (extracto) n.o 95/2005 (2.a série). — Por despacho
de 2 de Dezembro de 2004 do vice-presidente do Instituto Politécnico
de Tomar, por delegação:
Bruno Filipe Gomes António, técnico profissional de 2.a classe do
Instituto Politécnico de Tomar — rescindido o contrato administrativo de provimento, com efeitos a 18 de Novembro de 2004,
nos termos da alínea a) do n.o 1 do artigo 30.o do Decreto-Lei
n.o 427/89, de 7 de Dezembro.
14 de Dezembro de 2004. — O Vice-Presidente, Rui da Costa Marques Sant’Ovaia.

HOSPITAL INFANTE D. PEDRO, S. A.
Despacho n.o 96/2005 (2.a série). — Por despacho do presidente
do conselho de administração de 16 de Novembro de 2004:
Célia Cristina Escudeiro Rufino — autorizada a transição para a categoria de enfermeira graduada, com efeitos a 24 de Agosto de 2004.
(Não está sujeito à fiscalização prévia do Tribunal de Contas, de
acordo com o disposto no artigo 46.o, n.o 1, conjugado com o
artigo 114.o, n.o 1, da lei n.o 98/97, de 26 de Agosto.)
25 de Novembro de 2004. — O Director do Serviço de Gestão de
Recursos Humanos, Jorge Teixeira.
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HOSPITAL SANTA MARIA MAIOR, S. A.
Despacho n.o 97/2005 (2.a série). — Por despacho do conselho
de administração deste Hospital de 9 de Dezembro de 2004:
Maria Laura dos Santos Vieira Moreira, técnica especialista de análises
clínicas e saúde pública da carreira de técnico de diagnóstico e
terapêutica do quadro do Hospital Santa Maria Maior, S. A. —
nomeada, após concurso interno de acesso limitado, técnica especialista de 1.a classe de análises clínicas e saúde pública do quadro
do mesmo Hospital, ficando exonerada do lugar anterior a partir
da data da aceitação da nomeação. (Não carece de fiscalização
prévia do Tribunal de Contas.)
Carlos Alberto Torres Carvalho, técnico especialista de radiologia
da carreira de técnico de diagnóstico e terapêutica do quadro do
Hospital Santa Maria Maior, S. A. — nomeado, após concurso
interno de acesso limitado, técnico especialista de 1.a classe de
radiologia do quadro do mesmo Hospital, ficando exonerado do
lugar anterior a partir da data da aceitação da nomeação. (Não
carece de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)
17 de Dezembro de 2004. — A Presidente do Conselho de Administração, Elisabete Castela.
Despacho n.o 98/2005 (2.a série). — Por despacho do conselho
de administração deste Hospital de 9 de Dezembro de 2004:
Mário Ferreira da Silva, operador de central da carreira de pessoal
operário altamente qualificado do quadro do Hospital de Santa
Maria Maior, S. A. — nomeado, após concurso interno de acesso
limitado, operador de central principal da carreira de pessoal operário altamente qualificado do quadro do mesmo Hospital, ficando
exonerado do lugar anterior a partir da data da aceitação da nomeação. (Não carece de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)
17 de Dezembro de 2004. — A Presidente do Conselho de Administração, Elisabete Castela.

SIMTEJO — SANEAMENTO INTEGRADO DOS MUNICÍPIOS
DO TEJO E TRANCÃO, S. A.
Anúncio n.o 1/2005 (2.a série). — Nos termos do disposto no
n.o 3 e para efeitos do n.o 4 do artigo 7.o da Lei n.o 64/93, de 26 de
Agosto, publica-se extracto de acta da assembleia geral da SIMTEJO — Saneamento Integrado dos Municípios do Tejo e Trancão, S. A.:
«Acta n.o 10
Aos 12 de Novembro de 2004, pelas 12 horas, reuniu, na sede
social, a assembleia geral da SIMTEJO — Saneamento Integrado dos
Municípios do Tejo e Trancão, S. A., sociedade anónima, com sede
na cidade de Lisboa, na Avenida dos Defensores de Chaves, 45, 3.o,
com o capital social de E 1 700 000, inscrita na Conservatória do
Registo Comercial de Lisboa sob o n.o 12114/011213, titular do número
de identificação de pessoa colectiva 505908093.
[. . .]
[. . .]
4) Eleição dos membros dos órgãos sociais para o triénio de
2004-2006;
5) Outros assuntos de interesse para a sociedade.
[. . .]
b) Conselho de administração:
Presidente — Engenheiro Adriano Cabaços Tourais.
Vogais:
Engenheiro António Alberto Corte Real Frazão.
Dr. José Rui Roque, casado [. . .]
Foi, ainda, deliberado, por unanimidade, que o presidente e os
vogais do conselho de administração fiquem desde já autorizados a
acumular o cargo com o exercício de funções no âmbito da
AdP — Águas de Portugal, SGPS, S. A., incluindo as de membro
de órgãos sociais de empresas do Grupo AdP — Águas de Portugal,
com fundamento no interesse para a sociedade de uma estreita ligação
com o mesmo.
[. . .]
Foi a reunião encerrada pelas 13 horas e 25 minutos, dela tendo
sido lavrada a presente acta, que vai ser assinada pelos membros
presentes da mesa da assembleia geral.»
21 de Dezembro de 2004. — (Assinatura ilegível.)

