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Administração Regional de Saúde do Centro
Sub-Região de Saúde de Aveiro
Despacho (extracto) n.o 4585/2005 (2.a série) — AP. — Por
deliberação de 8 de Março de 2005 do conselho de administração
da Administração Regional de Saúde do Centro:
Marta Sofia Moreira Ramos, enfermeira — contratada, em regime
de contrato de trabalho a termo certo, para o Centro de Saúde
de Ovar, com efeitos a partir de 1 de Fevereiro de 2005, por três
meses, renovável por igual período de tempo. (Isento de fiscalização
prévia do Tribunal de Contas.)
21 de Junho de 2005. — O Coordenador, Paulo Jorge Maia.

Sub-Região de Saúde de Coimbra
Despacho n.o 4586/2005 (2.a série) — AP. — Por despacho de
30 de Maio de 2005 do presidente do conselho de administração
da Administração Regional de Saúde do Centro:
Soledade Cardoso Patrocínio Tocha, auxiliar de acção médica do quadro de pessoal do Hospital Distrital da Figueira da Foz — autorizada a transferência para o quadro de pessoal da Administração
Regional de Saúde do Centro, Sub-Região de Saúde de Coimbra,
Centro de Saúde de Vila Nova de Poiares, aprovado pela Portaria
n.o 772-B/96, de 31 de Dezembro. (Isento de fiscalização do Tribunal
de Contas.)
15 de Junho de 2005. — O Coordenador, Luiz Miguel Santiago.
Louvor n.o 67/2005 — AP. — O coordenador da Sub-Região de
Saúde de Coimbra decide emitir público louvor a Adelaide Maria
Carvalho China, directora de serviços de administração geral desta
Sub-Região, pelas qualidades de trabalho demonstradas, capacidade
de gestão e visão estratégica das funções, elevado nível de coordenação
dos serviços de si dependentes e conhecimentos para actuação dos
serviços que coordena, bem como solidariedade pessoal e institucional
devendo ser realçadas as suas qualidades humanas intrínsecas.
30 de Maio de 2005. — O Coordenador, Luiz Miguel de Mendonça
Soares Santiago.
Louvor n.o 68/2005 — AP. — O coordenador da Sub-Região de
Saúde de Coimbra decide emitir louvor a António Luís das Neves
Abrantes, funcionário do Gabinete de Informática desta Sub-Região,
pelo empenho sempre demonstrado nas suas tarefas, pela capacidade
de trabalho, pela qualidade de execução e pela desenvoltura profissional.
De facto, liderando, por pedido expresso desta coordenação, uma
área tão extensa e sensível como a das redes informáticas, sempre
mostrou à-vontade e espírito cooperativo, diligente e construtivo para
a resolução dos problemas e construção de soluções.
Possuindo invulgares dotes de perspicácia e inteligência, mostrou-se
sempre disponível para o desenvolvimento das soluções já existentes
e para a construção de novas que permitissem avanços, para tal
sabendo manter activos e coesos os recursos humanos consigo directamente colaborantes.
Mais se deseja salientar a solidariedade pessoal e institucional,
devendo ser realçadas as suas qualidades humanas intrínsecas.
30 de Maio de 2005. — O Coordenador, Luiz Miguel de Mendonça
Soares Santiago.
Louvor n.o 69/2005 — AP. — O coordenador da Sub-Região de
Saúde de Coimbra decide emitir louvor a Celestino Mendes Duarte,
funcionário desta Sub-Região, pelo empenho sempre demonstrado
nas suas tarefas, pela capacidade de trabalho, pela qualidade de execução e pela desenvoltura na procura de novas, mais eficazes e evoluídas soluções para os problemas colocados na área da Unidade
de Apoio ao Utilizador.
Mais se deseja salientar a sua solidariedade pessoal e institucional,
devendo ser realçadas as suas qualidades humanas intrínsecas.
30 de Maio de 2005. — O Coordenador, Luiz Miguel de Mendonça
Soares Santiago.
Louvor n.o 70/2005 — AP. — O coordenador da Sub-Região de
Saúde de Coimbra decide emitir louvor a Helder Seiça Gomes, funcionário do Gabinete de Informática desta Sub-Região, pelo empenho
sempre demonstrado nas suas tarefas, capacidade de trabalho, qualidade de execução e desenvoltura na procura de novas, mais eficazes
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e evoluídas soluções para os problemas colocados nas áreas das redes
e equipamentos informáticos.
Mais se deseja salientar a solidariedade pessoal e institucional,
devendo ser realçadas as suas qualidades humanas intrínsecas.
30 de Maio de 2005. — O Coordenador, Luiz Miguel de Mendonça
Soares Santiago.
Louvor n.o 71/2005 — AP. — O coordenador da Sub-Região de
Saúde de Coimbra decide emitir público louvor a Isabel Maria Henriques da Cunha Martins Reis, chefe de divisão de Gestão de Recursos
Humanos desta Sub-Região, pelas qualidades de trabalho demonstradas, capacidade de gestão e visão estratégica das funções, elevado
nível de coordenação dos serviços de si dependentes e conhecimentos
na sua área específica de actuação, bem como solidariedade pessoal
e institucional devendo ser realçadas as suas qualidades humanas
intrínsecas.
30 de Maio de 2005. — O Coordenador, Luiz Miguel de Mendonça
Soares Santiago.
Louvor n.o 72/2005 — AP. — O coordenador da Sub-Região de
Saúde de Coimbra decide emitir público louvor a Joaquim Raimundo
Ferreira dos Santos, chefe de divisão de Gestão Financeira, pelas
qualidades de trabalho demonstradas, capacidades de gestão e visão
estratégica bem como conhecimentos para o exercício das funções,
nível de coordenação dos serviços de si dependentes e solidariedade
institucional, devendo ser realçadas as suas qualidades humanas.
30 de Maio de 2005. — O Coordenador, Luiz Miguel de Mendonça
Soares Santiago.
Louvor n.o 73/2005 — AP. — O coordenador da Sub-Região de
Saúde de Coimbra emite louvor ao funcionário José Francisco Nabiça
Pestana, assistente administrativo especialista, pelas provas de dedicação, eficácia, dinamismo, visão estratégica, qualidades humanas e
conhecimentos para o desempenho profissional das suas funções.
Mais se deseja salientar a solidariedade institucional que sempre
manifestou.
30 de Maio de 2005. — O Coordenador, Luiz Miguel de Mendonça
Soares Santiago.
Louvor n.o 74/2005 — AP. — O coordenador da Sub-Região de
Saúde de Coimbra emite público louvor a Maria do Céu Nunes Sarmento dos Santos Duarte Branco, assistente administrativa especialista, pela eficiência de trabalho, visão estratégica e conhecimentos
atinentes ao contexto do desenvolvimento das suas funções, bem como
qualidades de trato humano.
Ao longo de todo o período de trabalho com este coordenador
sub-regional, a sua dedicação, capacidade de execução e nível de
desempenho foram garante da plena execução de todas as tarefas
exigidas ao secretariado da coordenação, que coordenou, assim
ficando justificado o presente.
30 de Maio de 2005. — O Coordenador, Luiz Miguel de Mendonça
Soares Santiago.
Louvor n.o 75/2005 — AP. — O coordenador da Sub-Região de
Saúde de Coimbra decide emitir louvor a Maria da Conceição Loureiro
Faria Saraiva, funcionária do Gabinete de Informática desta Sub-Região, pelo empenho sempre demonstrado nas suas tarefas, capacidade de trabalho, qualidade de execução e desenvoltura profissional.
De facto, liderando, por pedido expresso desta Coordenação, uma
área tão extensa e sensível, como a das aplicações informáticas, sempre
mostrou à vontade, espírito cooperativo, diligente e construtivo para
a resolução dos problemas e construção de soluções.
Possuindo invulgares dotes de perspicácia e inteligência, mostrou-se
sempre disponível para o desenvolvimento das soluções já existentes
e para a construção de novas que permitissem avanços, para tal
sabendo manter activos e coesos os recusos humanos consigo directamente colaborantes.
Mais se deseja salientar a solidariedade pessoal e institucional,
devendo ser realçadas as suas qualidades humanas intrínsecas.
30 de Maio de 2005. — O Coordenador, Luiz Miguel de Mendonça
Soares Santiago.
Louvor n.o 76/2005 — AP. — O coordenador da Sub-Região de
Saúde de Coimbra decide emitir louvor a Maria José Ferreira Ferros
Hespanha, directora de serviços de saúde desta Sub-Região, pela capacidade de gestão e visão estratégica das funções que lhe foram confiadas, nível de coordenação e conhecimentos para a mais cabal actuação dos serviços de si dependentes.
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Mais se deseja salientar a solidariedade pessoal e institucional
devendo ser realçadas as suas qualidades humanas intrínsecas.

dendo-lhe o escalão 4, índice 316. (Isento de fiscalização prévia
do Tribunal de Contas.)

30 de Maio de 2005. — O Coordenador, Luiz Miguel de Mendonça
Soares Santiago.

16 de Junho de 2005. — A Coordenadora, Maria Emília Coelho
de Pina.

Louvor n.o 77/2005 — AP. — O coordenador da Sub-Região de
Saúde de Coimbra emite louvor à funcionária Maria Manuela Robalo
Cavaca Marcos, assistente administrativa, pelas provas de dedicação,
eficácia, dinamismo, visão estratégica, qualidades humanas e conhecimentos para o desempenho profissional das suas funções no secretariado do coordenador.
30 de Maio de 2005. — O Coordenador, Luiz Miguel de Mendonça
Soares Santiago.
Louvor n.o 78/2005 — AP. — O coordenador da Sub-Região de
Saúde de Coimbra decide emitir louvor a Miguel Ângelo Lourenço
Soares de Jesus Carqueija, funcionário do Gabinete de Informática
desta Sub-Região, pelo empenho sempre demonstrado nas suas tarefas, capacidade de trabalho, qualidade de execução e desenvoltura
na procura de novas, mais eficazes e evoluídas soluções para os problemas colocados na área das redes informáticas, das comunicações
de dados e de voz, bem como na pesquisa de programas capazes
de optimizar as soluções físicas existentes.
Mais se deseja salientar a solidariedade pessoal e institucional
devendo ser realçadas as suas qualidades humanas intrínsecas.
30 de Maio de 2005. — O Coordenador, Luiz Miguel de Mendonça
Soares Santiago.
Louvor n.o 79/2005 — AP. — O coordenador da Sub-Região de
Saúde de Coimbra decide emitir louvor a Ricardo Filipe da Silva
Pocinho, funcionário do Gabinete de Informática desta Sub-Região,
pelo empenho sempre demonstrado nas suas tarefas, capacidade de
trabalho, qualidade de execução e desenvoltura na procura de novas,
mais eficazes e evoluídas soluções para os problemas colocados na
área das redes informáticas e da manutenção dos equipamentos.
Mais se deseja salientar a solidariedade pessoal e institucional,
devendo ser realçadas as suas qualidades humanas intrínsecas.
30 de Maio de 2005. — O Coordenador, Luiz Miguel de Mendonça
Soares Santiago.
Rectificação n.o 390/2005 — AP. — Por ter saído com inexactidão no apêndice n.o 85, do Diário da República, 2.a série, n.o 118,
de 22 de Junho de 2005, rectifica-se que onde se lê:
«Deliberação n.o 2144/2005 (2.a série). — [. . .], com início em 13
de Abril de 2005,»
deve ler-se:
«Deliberação n.o 2144/2005 (2.a série). — [. . .], com início em 13
de Março de 2005,».
24 de Julho de 2005. — O Coordenador, Luiz Miguel Santiago.

Sub-Região de Saúde da Guarda
Despacho n.o 4587/2005 (2.a série) — AP. — Por despacho do
presidente do conselho de administração da Administração Regional
de Saúde do Centro de 31 de Maio de 2005:
Maria Teresa Gonçalves Chegão Nunes Quaresma — nomeada, após
concurso, técnica de 1.a classe da carreira técnica de diagnóstico
e terapêutica, área de análises clínicas e saúde pública, para ocupar
uma vaga no quadro de pessoal do Centro de Saúde de Pinhel,
cabendo-lhe o escalão 1, índice 128, da tabela dos TDT. (Isento
de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)
31 de Maio de 2005. — A Coordenadora, Maria Emília Coelho de
Pina.
Despacho n.o 4588/2005 (2.a série) — AP. — Por meu despacho
de 13 de Junho de 2005:
Maria Erlete Maximino Lucas Rodrigues — nomeada após concurso,
assistente administrativo especialista da carreira de assistente administrativa para o quadro de pessoal da Sub-Região de Saúde da
Guarda, Centro de Saúde de Vila Nova de Foz Côa, correspon-

Despacho n.o 4589/2005 (2.a série) — AP. — Por meu despacho
de 16 de Junho de 2005:
José Mário Costa Pereira Rebelo, assistente administrativo principal,
pertencente ao quadro de pessoal do Centro de Saúde da Meda,
extensões — nomeado, após concurso, para o mesmo quadro, como
assistente administrativo especialista, cabendo-lhe o escalão 4,
índice 316.
16 de Junho de 2005. — A Coordenadora, Maria Emília Coelho
de Pina.

Administração Regional de Saúde
de Lisboa e Vale do Tejo
Rectificação n.o 391/2005 — AP. — Por ter saído com inexactidão a publicação inserta no apêndice n.o 85 ao Diário da República,
n.o 118, de 22 de Junho de 2005 referente ao despacho n.o 3677/2005
(2.a série) — AP, rectifica-se que onde se lê «Victor Manuel Galhardo»
deve ler-se «Vítor Manuel Ferreira Galhardo».
23 de Junho de 2005. — O Presidente do Conselho de Administração, António Manuel Gomes Branco.

Sub-Região de Saúde de Lisboa
Deliberação (extracto) n.o 2649/2005 — 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,
foi autorizado o regime de horário acrescido, de acordo com o
artigo 55.o do Decreto-Lei n.o 437/91, de 8 de Novembro, para o
Centro de Saúde de Azambuja, às enfermeiras abaixo mencionadas:
Ana Maria Canilho de Sousa, enfermeira graduada — cessou no dia
4 de Abril de 2005 e reiniciou no dia 5 de Abril de 2005.
Carla Rosa Ferreira Cunha, enfermeira-chefe — cessou no dia 4 de
Abril de 2005 e reiniciou no dia 5 de Abril de 2005.
Catarina Alexandra Pedro Rodrigues Pratas, enfermeira graduada — cessou no dia 4 de Abril de 2005 e reiniciou no dia 5
de Abril de 2005.
Helena Paula Pereira Almeida Fava, enfermeira graduada — cessou
no dia 4 de Abril de 2005 e reiniciou no dia 5 de Abril de 2005.
Maria do Carmo Martins Pinto Pereira Silva Santos, enfermeira graduada — cessou no dia 4 de Abril de 2005 e reiniciou no dia 5
de Abril de 2005.
Maria de Fátima Valada Amorim, enfermeira graduada — cessou no
dia 4 de Abril de 2005 e reiniciou no dia 5 de Abril de 2005.
Marina Sousa Ferreira, enfermeira graduada — cessou no dia 4 de
Abril de 2005 e reiniciou no dia 5 de Abril de 2005.
Rui Alberto Patrício Álvares Pombo, enfermeiro graduado — cessou
no dia 4 de Abril de 2005 e reiniciou no dia 5 de Abril de 2005.
(Isento de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)
22 de Junho de 2005. — A Coordenadora, Sílvia Graça.
Deliberação (extracto) n.o 2650/2005 — AP. — Por deliberação
do conselho de administração da Administração Regional de Saúde
de Lisboa e Vale do Tejo de 9 de Março de 2005, por subdelegação:
Maria Isabel Marin Gutierrez — autorizada a celebração de contrato
de trabalho a termo certo para o exercício de funções equiparadas
às de enfermeiro do nível 1, por três meses, renovável por igual
período, doze 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 a nova redacção introduzida pelo Decreto-Lei n.o 68/2000,
de 26 de Abril, para o Centro de Saúde da Alameda, com efeitos
a 21 de Março de 2005. (Não carece de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)
27 de Junho de 2005. — A Coordenadora, Sílvia Graça.
Deliberação (extracto) n.o 2651/2005 — AP. — Por deliberação
do conselho de administração da Administração Regional de Saúde
de Lisboa e Vale do Tejo de 4 de Fevereiro de 2005, por subdelegação:
Carolina Maria Lopez Luque — autorizada a celebração de contrato
de trabalho a termo certo para o exercício de funções equiparadas

