N.o 194 — 10 de Outubro de 2005

DIÁRIO DA REPÚBLICA — II SÉRIE

Registo Comercial de Setúbal sob o n.o 7384, com o capital social
de E 20 186 305, pessoa colectiva n.o 503580929, retomou os seus
trabalhos a reunião da assembleia geral inicialmente convocada para
o dia 23 de Março último e nesta data suspensa sem que tivesse
sido tratado qualquer dos pontos da ordem de trabalhos, do seguinte
teor [. . .]
Estavam presentes accionistas titulares de 4 037 261 acções, correspondentes à totalidade do capital social [. . .]
[. . .] no 6.o ponto da ordem de trabalhos, foi deliberado por
unanimidade:
Com fundamento no interesse que para a APIPARQUES — Gestão de Parques Empresariais, S. A., reveste o controlo das
suas participações sociais, que a participação de administradores nos respectivos conselhos de administração potencia,
autorizar a acumular funções, não remuneradas:
Ao engenheiro Albertino José Santana, como vogal não executivo do conselho de administração da ADRAL — Agência de Desenvolvimento do Alentejo, S. A.;
Ao engenheiro Fernando Gomes da Silva, como administrador não executivo da Parque Invest — Sociedade Promotora de Parques Industriais, S. A., e da Figueira Paraindústria — Gestão de Parques, S. A.;
Com fundamento no interesse que para a APIPARQUES — Gestão de Parques Empresariais, S. A., reveste a ligação com
outras sociedades do sector empresarial do Estado e com os
seus accionistas, autorizar a acumular funções, ainda que
remuneradas:
Ao Dr. Jorge Correia da Silva Bártolo, como presidente
da comissão executiva da API Capital — Sociedade de
Capital de Risco, S. A.;
Ao engenheiro Albertino José Santana, como vogal não executivo dos conselhos de administração da TECMAIA,
Parque de Ciência e Tecnologia da Maia, S. A., e como
presidente da assembleia geral da PME — Capital, Sociedade Portuguesa de Capital de Risco, S. A.;
Ao engenheiro Fernando Gomes da Silva, como administrador não executivo da MANTERO — Agricultura e
Comércio Internacional, S. A., e da AGRIBISSAU — Companhia Agrícola da Guiné-Bissau, S. A.;
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n.o 77, de 1 de Abril de 2003. (Isento de fiscalização prévia do
Tribunal de Contas.)
23 de Setembro de 2005. — O Presidente do Conselho de Administração, Natalino Alves.

CENTRO HOSPITALAR DO MÉDIO TEJO, S. A.
Deliberação (extracto) n.o 1325/2005. — Por deliberação do conselho de administração do Centro Hospitalar do Médio Tejo, S. A.,
de 7 de Julho de 2004:
Sílvia Maria Malacão Dias Barbado Santos Bica, técnica de 2.a classe
de análises clínicas e de saúde pública do quadro residual da unidade
de Tomar deste Centro Hospitalar — autorizada a iniciar licença
sem vencimento de longa duração a partir de 30 de Agosto de
2004. (Não carece de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)
20 de Setembro de 2005. — O Vogal Executivo, João Maria Roxo
Vaz Rico.

HOSPITAL DE SÃO GONÇALO, S. A.
Aviso n.o 8800/2005 (2.a série). — Por despacho do presidente
do conselho de administração do Hospital de São Gonçalo, S. A.,
Amarante:
Dr.as Maria Teresa Afonso Lacerda Cabral, directora clínica, Ana
Maria Gonçalves Soares, chefe de serviço e directora do serviço
de medicina interna, e Ana Maria Moura Mogo Marques Batista,
chefe de serviço de medicina interna — nomeadas elementos da
comissão de avaliação curricular com vista à progressão na categoria
de assistente graduada de medicina interna da Dr.a Maria Luísa
Moreira Pinto, assistente de medicina interna do quadro de pessoal
do Hospital de São Gonçalo, S. A., nos termos da alínea b) do
artigo 23.o do Decreto-Lei n.o 73/90, de 6 de Março. Todos os
elementos da comissão pertencem ao quadro de pessoal desta
instituição.
21 de Setembro de 2005. — O Vogal Executivo, Acácio Carlos Silva
Magalhães.

HOSPITAL DE SÃO SEBASTIÃO, S. A.
o

Com fundamento na falta de prejuízo para as funções exercidas
na sociedade, na ausência de conflitos de interesses, atentas
as actividades a que se dedicam, e no início das funções adiante
referidas ser anterior à data da nomeação como administradores da sociedade, autorizar a acumular funções, ainda que
remuneradas:
Ao Dr. Jorge Correia da Silva Bártolo, como gerente da
António da Silva Bártolo, L.da (sociedade familiar inactiva);
Ao engenheiro Fernando Gomes da Silva, como gerente
da Sociedade Agrícola do Faiel, S. A., e da CCV — Sociedade Agro Pecuária, L.da (remunerado), como presidente
da mesa da assembleia geral da Casa Agrícola Quinta
da Foz — Sociedade Agro-Pecuária, L.da (sociedades
familiares), e director da Associação de Beneficiários da
Lezíria Grande de Vila Franca de Xira (associação sem
fins lucrativos).
[. . .]»
13 de Setembro de 2005. — O Presidente da Mesa da Assembleia
Geral, João Manuel Pereira Gens Paredes.

CENTRO HOSPITALAR DO BARLAVENTO ALGARVIO, S. A.
Aviso n.o 8799/2005 (2.a série). — Por deliberação do conselho
de administração do Centro Hospitalar do Barlavento Algarvio, S. A.,
de 21 de Setembro de 2005:
Alexandra Isabel Marques Coelho — nomeada, precedendo o concurso n.o 09/05, interno de acesso limitado para provimento de
um lugar na categoria de técnico principal de cardiopneumologia,
da carreira de técnico de diagnóstico e terapêutica, do quadro de
pessoal do Hospital do Barlavento Algarvio, S. A., aprovado pela
portaria n.o 375/2003, publicada no Diário da República, 2.a série,

Aviso n. 8801/2005 (2.a série). — Por deliberação do conselho
de administração de 8 de Setembro de 2005:
Rosa Maria Ferreira Malta, enfermeira especialista em enfermagem
de saúde materna e obstétrica deste Hospital — autorizada a acumular funções na Escola Superior de Saúde de Aveiro.
21 de Setembro de 2005. — O Presidente do Conselho de Administração, Hugo de Almeida de Azevedo Meireles.

INSTITUTO PORTUGUÊS DE ONCOLOGIA
FRANCISCO GENTIL — CENTRO REGIONAL
DE ONCOLOGIA DE COIMBRA, S. A.
Deliberação n.o 1326/2005. — Por deliberação de 13 de Setembro
de 2005 do conselho de administração deste Centro:
Teresa de Jesus da Silva Teixeira Antunes da Silva, assessora da carreira técnica superior de serviço social, escalão 2, índice 660, do
quadro deste Centro, de nomeação definitiva — promovida a assessora principal da carreira técnica superior de serviço social, escalão 1, índice 710, do quadro deste Centro, mediante prévia aprovação em concurso.
19 de Setembro de 2005. — O Administrador Hospitalar, Carlos
Gante.
Deliberação n.o 1327/2005. — Por despacho de 29 de Julho de
2005 da Secretária de Estado Adjunta e da Saúde:
Joelle Arlette Claire Boyé, enfermeira graduada, nível 1, do quadro
deste Centro — autorizada, nos termos do n.o 2 do artigo 2.o e
do n.o 2 do artigo 4.o do Decreto-Lei n.o 325/99, de 18 de Agosto,
a prestar serviço em regime de semana de quatro dias, com início
em 1 de Julho de 2005, o que se traduz na redução de um dia
de trabalho, coincidente com as sextas-feiras. (Isento de fiscalização
prévia do Tribunal de Contas.)
21 de Setembro de 2005. — O Administrador Hospitalar, Carlos
Gante.

