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APÊNDICE N.o 42 — II SÉRIE — N.o 87 — 5 de Maio de 2006
Centro de Saúde de Cascais:

Carla Sofia Matias de Castro Ferreira.
Centro de Saúde do Lumiar:
Luísa Maria da Silva Santos.
Vanessa Filipe da Silva Tomás.

mulação de funções para esta Sub-Região de Saúde, Centro de
Saúde de Santarém, em regime de dezassete horas e trinta minutos
semanais, com a duração máxima de um ano, com efeitos reportados
a 1 de Abril de 2006. (Excluído da fiscalização prévia do Tribunal
de Contas.)
7 de Abril de 2006. — O Director de Serviços de Administração
Geral, Carlos Manuel Marques Ferreira.

Centro de Saúde de Odivelas/Pontinha:
Carla Filipa Lourenço Pinto.
(Isento de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)
5 de Abril de 2006. — A Coordenadora, Maria Manuela Peleteiro.
Despacho (extracto) n.o 1087/2006 (2.a série) — AP. — Por
despacho do conselho de administração do Centro Hospitalar de Torres Vedras e por despacho da coordenadora da Sub-Região de Saúde
de Lisboa, por subdelegação, de 29 de Setembro de 2005 e de 30 de
Março de 2006, respectivamente:
João Paulo Carrilho Margarido, enfermeiro graduado do quadro de
pessoal do Centro Hospitalar de Torres Vedras — autorizada a
renovação da acumulação de funções, em regime de dezanove horas
semanais, no Centro de Saúde do Cadaval, a partir de 30 de Setembro de 2005, pelo período de um ano, eventualmente renovável.
(Isento de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)
18 de Abril de 2006. — A Coordenadora, Maria Manuela Peleteiro.

Sub-Região de Saúde de Santarém
Despacho (extracto) n.o 1088/2006 (2.a série) — AP. — Por
despacho de 24 de Março de 2006 da vogal do conselho de administração da Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do
Tejo, no uso de competência delegada:
Lília Arminda da Silva Ribeiro, técnica de 1.a classe da carreira de
técnico de diagnóstico e terapêutica, área de radiologia, do quadro
de pessoal do Hospital Distrital de Santarém, E. P. E. — autorizada
a transferência para esta Sub-Região de Saúde, Centro de Saúde
do Cartaxo, ao abrigo do artigo 25.o do Decreto-Lei n.o 427/89,
de 7 de Dezembro, na nova redacção dada pelo Decreto-Lei
n.o 218/98, de 17 de Julho, conjugado com o Decreto-Lei
n.o 101/2003, de 23 de Maio. (Excluído de fiscalização prévia do
Tribunal de Contas.)
3 de Abril de 2006. — O Director de Serviços de Administração
Geral, Carlos Manuel Marques Ferreira.
Despacho (extracto) n.o 1089/2006 (2.a série) — AP. — Por
despacho de 30 de Março de 2006 do coordenador sub-regional, no
uso da subdelegação de competências:
Maria Fernanda da Cruz Fraústo de Nóbrega, enfermeira graduada,
pertencente ao quadro do Hospital Distrital de Santarém, E. P. E. — autorizada a renovação da acumulação de funções
nesta Sub-Região de Saúde, Centro de Saúde de Benavente, em
regime de dezanove horas semanais, com a duração máxima de
um ano, com efeitos reportados a 25 de Março de 2006. (Excluído
da fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)
5 de Abril de 2006. — O Director de Serviços de Administração
Geral, Carlos Manuel Marques Ferreira.
Despacho (extracto) n.o 1090/2006 (2.a série) — AP. — Por
deliberação do conselho de administração da Administração Regional
de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo de 22 de Março de 2006, no
uso da subdelegação de competências:
Maria Cristina Barbosa Fortunato Soares, assistente graduada da carreira médica de clínica geral, a exercer funções no Centro de Saúde
de Abrantes — autorizada a licença sem vencimento de longa duração, ao abrigo do artigo 78.o do Decreto-Lei n.o 100/99, de 31
de Março, com efeitos a 10 de Março de 2006. (Excluído da fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)

Despacho (extracto) n.o 1092/2006 (2.a série) — AP. — Por
despacho de 27 de Março de 2006 do coordenador desta Sub-Região
de Saúde, no uso da subdelegação de competências:
Noélia Natália Freitas Vieira Cardana, enfermeira do quadro do Hospital de Santarém, E. P. E. — autorizada a renovação da acumulação
de funções nesta Sub-Região de Saúde, Centro de Saúde de Rio
Maior, em regime de dezanove horas semanais, com a duração
máxima de um ano, com início a 11 de Maio de 2006. (Excluído
de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)
7 de Abril de 2006. — O Director de Serviços de Administração
Geral, Carlos Manuel Marques Ferreira.

Sub-Região de Saúde de Setúbal
Despacho n.o 1093/2006 (2.a série) — AP. — Por despacho de
8 de Março de 2006 do coordenador sub-regional de Saúde da Administração Regional de Setúbal, no uso da competência subdelegada:
Patrícia Carla Lobo de Aguiar, enfermeira colocada no Centro de
Saúde da Cova da Piedade — autorizada a cessação do regime de
acumulação de funções de dezanove horas semanais, com efeitos
a 3 de Abril de 2006. (Não carece de fiscalização prévia.)
6 de Abril de 2006. — O Chefe de Divisão de Gestão de Recursos
Humanos, Agostinho Ribeiro Silva.
Despacho n.o 1094/2006 (2.a série) — AP. — Por despacho de
22 de Março de 2006 do coordenador sub-regional de Saúde da Administração de Saúde de Setúbal, no uso da competência subdelegada:
Isabel Clotilde Pacheco Alexandre, enfermeira graduada — autorizado o regime de acumulação de funções de dezanove horas semanais, ao abrigo do artigo 31.o do Decreto-Lei n.o 427/89, de 7 de
Dezembro, para o Centro de Saúde de Costa da Caparica, com
efeitos a 5 de Abril de 2006. (Não carece de fiscalização prévia.)
7 de Abril de 2006. — O Chefe de Divisão de Gestão de Recursos
Humanos, Agostinho Ribeiro Silva.
Despacho n.o 1095/2006 (2.a série) — AP. — Por despacho de
6 de Abril de 2006 do coordenador Sub-Regional de Saúde da Administração de Saúde de Setúbal, exarado por delegação:
Sandra Cristina Prata Gonçalves — nomeada ao abrigo do disposto
nos n.os 2 e 4 do artigo 6.o do Decreto-Lei n.o 427/89, de 7 de
Dezembro, na categoria de técnico de 2.a classe da carreira de
técnico de diagnóstico e terapêutica, área de análises clínicas, do
quadro de pessoal da Administração Regional de Saúde de Lisboa
e Vale do Tejo, Sub-Região de Saúde de Setúbal, serviços de âmbito
sub-regional, aprovado pela Portaria n.o 772-B/96, de 31 de Dezembro, precedendo concurso interno geral de ingresso, publicado no
Diário da República, 2.a série, n.o 63, de 31 de Março de 2005.
(Não carece de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)
7 de Abril de 2006. — O Chefe de Divisão de Gestão de Recursos
Humanos, Agostinho Ribeiro da Silva.
Despacho n.o 1096/2006 (2.a série) — AP. — Por despacho de
7 de Abril de 2006 do coordenador sub-regional de Saúde de Setúbal,
exarado por delegação:

Despacho (extracto) n.o 1091/2006 (2.a série) — AP. — Por
despacho de 28 de Março de 2006 do coordenador sub-regional:

Mariana Conceição Rocha — nomeada na categoria de assistente
administrativa especialista, conforme o n.o 8 do artigo 6.o do Decreto-Lei n.o 427/89, de 7 de Dezembro, para o quadro de pessoal
da Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo,
Sub-Região de Saúde de Setúbal, Centro de Saúde da Cova da
Piedade, aprovado pela Portaria n.o 772-B/96, de 31 de Dezembro,
precedendo concurso interno de acesso misto, publicado no Diário
da República, 2.a série, n.o 208, de 28 de Outubro de 2005. (Não
carece de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)

Sandra Cristina Marques Heleno, enfermeira pertencente ao quadro
do Hospital de Santarém, E. P.E — autorizada a renovação de acu-

10 de Abril de 2006. — O Chefe de Divisão de Gestão de Recursos
Humanos, Agostinho Ribeiro da Silva.

6 de Abril de 2006. — O Director de Serviços de Administração
Geral, Carlos Manuel Marques Ferreira.

