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DIÁRIO DA REPÚBLICA — II SÉRIE

7 — Subdelego na licenciada Maria Zulmira Lança Penaforte Costa,
até à nomeação de novo director, os poderes para assunção dos actos
de administração corrente inerentes ao normal funcionamento do Instituto da Sagrada Família a seguir indicados:
7.1 — Autorizar os planos de férias e as respectivas alterações;
7.2 — Autorizar férias anteriores à aprovação do plano anual e
o gozo de férias interpoladas;
7.3 — Despachar os pedidos de justificação de faltas;
7.4 — Solicitar a verificação domiciliária de doença dos funcionários;
7.5 — Autorizar as deslocações dos utentes em transportes públicos
e em táxi;
7.6 — Movimentar as contas bancárias conjuntamente com o funcionário a quem tenha sido conferida essa competência;
7.7 — Autorizar as deslocações em serviço e o reembolso de despesas de transporte a que haja lugar;
7.8 — Autorizar as transferências e saídas de utentes;
7.9 — Fixar o montante das comparticipações devidas pelos utentes
de acordo com as normas em vigor;
7.10 — Efectuar a cobrança das comparticipações devidas pelos
utentes;
7.11 — Autorizar o pagamento de dinheiro de bolso para utentes
que não tenham qualquer tipo de rendimento;

7.12 — Assinar a correspondência relacionada com assuntos correntes de serviço;
7.13 — Autorizar o pagamento de despesas de correio e franquias
postais;
7.14 — Autorizar a realização de despesas com a aquisição de bens
de consumo corrente, bens duradouros, material lúdico e didáctico,
e com a aquisição de serviços até ao montante de E 750, respeitando
as regras e limites superiormente estabelecidos para os fundos fixos.
1 de Abril de 2005. — A Adjunta do Director, Maria de Deus Paulos
e Cruz.

MINISTÉRIO DA SAÚDE
Departamento de Modernização e Recursos da Saúde
Aviso n.o 4902/2005 (2.a série). — Em cumprimento do disposto
na Lei n.o 26/94, de 19 de Agosto, publica-se a transferência efectuada
pela Administração Regional de Saúde do Norte, Sub-Região de
Saúde do Porto, durante o 2.o semestre de 2004:

Entidade que atribuiu o subsídio

Entidade decisora

Beneficiário

Administração Regional de Saúde
do Norte.

Secretário de Estado da
Saúde.

Centro de Caridade de Nossa
Senhora do Perpétuo Socorro.

Data
da
decisão

10-10-95

Montante transferido
(euros)

38 906,22
(6 484,37/mês)

30 de Março de 2005. — O Director-Geral, Pedro Portugal.

Centro de Histocompatibilidade do Norte
Aviso n.o 4903/2005 (2.a série). — Nos termos do n.o 3 do
artigo 95.o do Decreto-Lei n.o 100/99, de 31 de Março, faz-se público
que se encontra afixada, para consulta, a lista de antiguidade do pessoal
do quadro do Centro de Histocompatibilidade do Norte com referência a 31 de Dezembro de 2004.
Da organização da referida lista cabe reclamação a deduzir no
prazo de 30 dias a contar da data da publicação deste aviso, de harmonia com o disposto no artigo 96.o do citado diploma.
15 de Abril de 2005. — A Directora, Maria Helena Alves.

Direcção-Geral da Saúde
Aviso n.o 4904/2005 (2.a série). — Por despacho de 1 de Março
de 2005 do Ministro da Saúde, exarado sob proposta do inspector-geral
da Saúde no âmbito de processo disciplinar contra Edmundo Fernando
Paula de Assunção, técnico superior de 2.a classe do quadro de pessoal
da Direcção-Geral da Saúde, foi-lhe aplicada a pena disciplinar de
aposentação compulsiva, com efeitos a 11 de Março de 2005, nos
termos do disposto no n.o 1 e na alínea h) do n.o 2 do artigo 26.o,
em conjugação com o disposto nos artigos 11.o, n.o 1, alínea e), 12.o,
n.o 7, e 13.o, n.o 10, todos do Estatuto Disciplinar.
22 de Abril de 2005. — A Chefe de Repartição, Maria de Lourdes
Barquinha.

Centro Hospitalar de Coimbra
Despacho n.o 10 336/2005 (2.a série). — Concurso para progressão a assistente graduado na área de neurocirurgia da carreira médica. —
Para os devidos efeitos, torna-se público que, por despacho do presidente do conselho de administração do Centro Hospitalar de Coimbra de 28 de Fevereiro de 2005, foi nomeada a seguinte comissão
de avaliação curricular para progressão de assistente a assistente graduado na área de neurocirurgia:
Presidente — Dr. José Carlos Lozano Lopes, director de serviço
de neurocirurgia do Centro Hospitalar de Coimbra.
Vogais efectivos:
Dr. António Belarmino Júdice Senra Peliz, chefe de serviço
de neurocirurgia do Centro Hospitalar de Coimbra.

Dr. Alexandre Medina Correia, assistente graduado de neurocirurgia do Centro Hospitalar de Coimbra.
8 de Abril de 2005. — A Directora do Serviço de Gestão de Recursos Humanos, Isabel Bento.
Despacho n.o 10 337/2005 (2.a série). — Concurso para progressão a assistente graduado na área de neurologia da carreira
médica. — Para os devidos efeitos, torna-se público que, por despacho
do presidente do conselho de administração do Centro Hospitalar
de Coimbra de 28 de Fevereiro de 2005, foi nomeada a seguinte
comissão de avaliação curricular para progressão de assistente a assistente graduado na área de neurologia:
Presidente — Dr. José Alves Grilo Gonçalves, director do serviço
de neurologia do Centro Hospitalar de Coimbra.
Vogais efectivos:
Dr. Pedro Manuel Mortágua Velho, chefe de serviço de
neurologia do Centro Hospitalar de Coimbra.
Dr.a Isabel Maria Santos Luzeiro, assistente graduada de
neurologia do Centro Hospitalar de Coimbra.
8 de Abril de 2005. — A Directora do Serviço de Gestão de Recursos Humanos, Isabel Bento.
Despacho n.o 10 338/2005 (2.a série). — Concurso para progressão a assistente graduado na área de otorrinolaringologia da carreira
médica. — Para os devidos efeitos, torna-se público que, por despacho
do presidente do conselho de administração do Centro Hospitalar
de Coimbra de 7 de Abril de 2005, foi nomeada a seguinte comissão
de avaliação curricular para progressão de assistente a assistente graduado na área de otorrinolaringologia:
Presidente — Dr. Fernando Carlos Pereira Rodrigues, chefe de
serviço de otorrinolaringologia do Centro Hospitalar de
Coimbra.
Vogais efectivos:
Dr. João Manuel Gonçalves Barros, assistente graduado de
otorrinolaringologia do Centro Hospitalar de Coimbra.
Dr. Jorge Manuel Cardoso Quadros, assistente graduado
de otorrinolaringologia do Centro Hospitalar de Coimbra.
8 de Abril de 2005. — A Directora do Serviço de Gestão de Recursos Humanos, Isabel Bento.

