10

APÊNDICE N.o 109 — II SÉRIE — N.o 152 — 9 de Agosto de 2005

Deliberação (extracto) n.o 2761/2005 — AP. — Por deliberação
do conselho de administração da Administração Regional de Saúde
de Lisboa e Vale do Tejo, por delegação, de 20 de Janeiro de 2005:
Vera Alexandra Monteiro Ladeiro Tavares, enfermeira graduada — autorizado o regime de horário acrescido, de acordo com
o artigo 55.o do Decreto-Lei n.o 437/91, de 8 de Novembro, no
Centro de Saúde da Lourinhã, a partir de 1 de Fevereiro de 2005.
(Isento de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)
4 de Julho de 2005. — A Coordenadora, Sílvia Graça.
Deliberação (extracto) n.o 2762/2005 — AP. — Por deliberação
da presidente do conselho de administração da Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo, por subdelegação, em 7 de
Abril de 2005:
Andreia Martins dos Prazeres — autorizada a celebração de contrato
de trabalho a termo certo, por três meses, renovável por um igual
período, dezanove horas semanais, ao abrigo dos n.os 3 e 4 do
artigo 18.o-A do Decreto-Lei n.o 11/93, de 15 de Janeiro, aditado
nos termos do artigo 2.o do Decreto-Lei n.o 53/98, de 11 de Março,
com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.o 68/2000, de
26 de Abril, para o exercício de funções equiparadas às de enfermeiro de nível 1, para o Centro de Saúde do Cadaval, com efeitos
a 2 de Maio de 2005. (Isento de fiscalização prévia do Tribunal
de Contas.)
6 de Julho de 2005. — A Coordenadora, Maria Manuela Peleteiro.
Despacho (extracto) n.o 4745/2005 (2.a série) — AP. — Por
deliberação do conselho de administração da Administração Regional
de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo de 11 de Maio de 2005, por
subdelegação:
Francisco Salvaterra Santos Daio — autorizada a celebração de contrato de trabalho a termo certo, por três meses, renovável por um
igual período, dezanove horas semanais, ao abrigo dos n.os 3 e
4 do artigo 18.o-A do Decreto-Lei n.o 11/93, de 15 de Janeiro,
aditado nos termos do artigo 2.o do Decreto-Lei n.o 53/98, de 11 de
Março, com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.o 68/2000,
de 26 de Abril, para desempenhar funções equiparadas à categoria
de clínico geral, em regime de tempo completo, trinta e cinco horas
semanais, no Centro de Saúde de Cascais, com efeitos a 3 de Abril
de 2005. (Não carece de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)

de Santa Iria. (Não carece de fiscalização prévia do Tribunal de
Contas.)
30 de Junho de 2005. — A Coordenadora, Sílvia Graça.
Despacho (extracto) n.o 4749/2005 (2.a série) — AP. — Por
despacho da coordenadora sub-regional de Saúde de Lisboa de 9 de
Junho de 2005:
Maria Emília Cunha Azevedo Rua, assistente da carreira médica de
clínica geral no Centro de Saúde de Queluz — autorizada a progredir para a categoria de assistente graduada, sem o grau de consultor, por avaliação curricular, nos termos da alínea b) do n.o 1
do artigo 23.o do Decreto-Lei n.o 73/90, de 6 de Março, com efeitos
a 12 de Maio de 1995. (Isento de fiscalização prévia do Tribunal
de Contas.)
6 de Julho de 2005. — A Coordenadora, Maria Manuela Peleteiro.
Despacho (extracto) n.o 4750/2005 (2.a série) — AP. — Por
despacho da coordenadora sub-regional de Saúde de Lisboa de 9 de
Junho de 2005:
Maria Elisa Parreira Galrinho, assistente da carreira médica de clínica
geral no Centro de Saúde do Lumiar — autorizada a progredir para
a categoria de assistente graduada, sem o grau de consultor, por
avaliação curricular, nos termos da alínea b) do n.o 1 do artigo 23.o
do Decreto-Lei n.o 73/90, de 6 de Março, com efeitos a 29 de
Abril de 2002. (Isento de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)
6 de Julho de 2005. — A Coordenadora, Maria Manuela Peleteiro.
Despacho (extracto) n.o 4751/2005 (2.a série) — AP. — Por
despacho da coordenadora sub-regional de Saúde de Lisboa de 9 de
Junho de 2005:
António José Canavarro Costa Macedo, assistente da carreira médica
de clínica geral no Centro de Saúde da Ajuda — autorizado a progredir para a categoria de assistente graduado, sem o grau de consultor, por avaliação curricular, nos termos da alínea b) do n.o 1
do artigo 23.o do Decreto-Lei n.o 73/90, de 6 de Março, com efeitos
a 27 de Junho de 2004. (Isento de fiscalização prévia do Tribunal
de Contas.)
6 de Julho de 2005. — A Coordenadora, Maria Manuela Peleteiro.

22 de Junho de 2005. — A Coordenadora, Sílvia Graça.
Despacho (extracto) n.o 4746/2005 (2.a série) — AP. — Por
despacho da coordenadora da Sub-Região de Saúde de Lisboa de
20 de Maio de 2005:
António Manuel Pacheco Pinto, assistente graduado 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 Sintra — autorizada a exoneração
na função pública, a seu pedido, com efeitos a 6 de Junho de
2005. (Isento de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)
28 de Junho de 2005. — A Coordenadora, Sílvia Graça.
Despacho (extracto) n.o 4747/2005 (2.a série) — AP. — Por
deliberação do conselho de administração da Administração Regional
de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo de 7 de Abril de 2005, por
subdelegação:
Alexandra Maria Silva Macedo Dória — autorizada a celebração de
contrato de trabalho a termo certo, por um período de três meses,
renovável por um único e igual período, de trinta e cinco horas
semanais, ao abrigo dos n.os 3 e 4 do artigo 18.o-A do Decreto-Lei
n.o 11/93, de 15 de Janeiro, aditado nos termos do artigo 2.o do
Decreto-Lei n.o 53/98, de 11 de Março, com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.o 68/2000, de 26 de Abril, para prestar
serviço no Centro de Saúde da Venda Nova, com a categoria equivalente a assistente de clínica geral, com efeitos a 7 de Março
de 2005. (Isento de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)
30 de Junho de 2005. — A Coordenadora, Sílvia Graça.
Despacho (extracto) n.o 4748/2005 (2.a série) — AP. — Por
deliberação do conselho de administração da Administração Regional
de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo de 24 de Maio de 2005:
Daniel Rodrigues Matos, clínico geral da carreira médica de clínica
geral — autorizada a passagem do regime de tempo completo de
trinta e cinco horas semanais para o regime de dedicação exclusiva
em quarenta e duas horas semanais, no Centro de Saúde da Póvoa

Sub-Região de Saúde de Santarém
Despacho (extracto) n.o 4752/2005 (2.a série) — AP. — Por
meu despacho de 24 de Junho de 2005, foi autorizada a nomeação
na categoria de assistente administrativo especialista, da carreira de
assistente administrativo, das candidatas abaixo indicadas, nos termos
do artigo 6.o do Decreto-Lei n.o 427/89, de 7 de Dezembro, na sequência de concurso interno de acesso geral, para o Centro de Saúde
de Santarém:
Adelina Maria de Jesus Coelho Santos.
Maria José Dinis Gama Dinis.
(Excluído da fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)
27 de Junho de 2005. — O Coordenador, Fernando Manuel de
Almeida Afoito.

Sub-Região de Saúde de Setúbal
Despacho n.o 4753/2005 (2.a série) — AP. — Por despacho de
24 de Julho de 2005 do coordenador desta Sub-Região de Saúde
de Setúbal:
António Duarte Fragoso, enfermeiro, colocado no Centro de Saúde
da Cova da Piedade — autorizada a cessação do regime de acumulação de funções de dezanove horas semanais, com efeitos a
1 de Julho de 2005. (Não carece de fiscalização prévia.)
28 de Junho de 2005. — O Chefe de Divisão de Gestão de Recursos
Humanos, Agostinho Ribeiro Silva.
Despacho n.o 4754/2005 (2.a série) — AP. — Por despacho de
23 de Junho de 2005 do coordenador sub-regional:
Patrícia Isabel Domingos Sá, técnica de 2.a classe, da carreira técnica
de diagnóstico e terapêutica, área de saúde oral, a exercer funções
no Centro de Saúde de Santiago do Cacém — autorizado o pedido

