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DIÁRIO DA REPÚBLICA — II SÉRIE

curso externo geral de ingresso. (Isento de fiscalização prévia do
Tribunal de Contas.)

serviço nas funções de técnico superior, área jurídica, por um
período de cinco meses, a partir de 1 de Janeiro de 2005.

24 de Janeiro de 2005. — O Vogal do Conselho de Administração,
Emanuel Magalhães de Barros.

7 de Janeiro de 2005. — A Secretária-Geral, Carla Paulo Henriques.
Despacho n.o 2695/2005 (2.a série). — Por despachos do administrador executivo:

HOSPITAL SANTA MARIA MAIOR, S. A.
o

De 6 de Dezembro de 2004:

a

Despacho n. 2694/2005 (2. série). — Por despacho do conselho
de administração deste Hospital de 20 de Janeiro de 2005:
Laurinda Ferreira Amorim Miranda e Gracinda Natália Rocha Teixeira Dias Paredes — nomeadas enfermeiras-chefes para o quadro
de pessoal da carreira de enfermagem do Hospital de Santa Maria
Maior, S. A., com efeitos a partir de 21 de Janeiro de 2005, após
concurso interno de acesso condicionado, ficando exoneradas dos
lugares anteriores a partir da data de aceitação da nomeação. (Não
carece de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)
20 de Janeiro de 2005. — A Presidente do Conselho de Administração, Elisabete Castela.

HOSPITAL DE SÃO SEBASTIÃO, S. A.
Aviso n.o 1085/2005 (2.a série). — Por deliberação do conselho
de administração do Hospital de São Sebastião, S. A., de 14 de Outubro
de 2004:
Ana Joaquina Ribeiro Louro Pereira Dias Quesado, enfermeira,
nível I — autorizada a renovação da licença sem vencimento por
um ano, ao abrigo do disposto nos n.os 1 e 2 do artigo 76.o do
Decreto-Lei n.o 100/99, de 31 de Março, com efeitos a partir de
11 de Dezembro de 2004.
6 de Janeiro de 2005. — O Administrador, Fernando Martins Silva.

Lea Esaguy Ruah Crujeira, enfermeira-chefe do quadro de pessoal
deste Centro — autorizada a prorrogação do horário acrescido de
quarenta e duas horas horas semanais, com efeitos a 4 de Dezembro
de 2004.
De 9 de Dezembro de 2004:
Elisete Nogueira Henriques Lemos, enfermeira graduada do quadro
de pessoal deste Centro — autorizada a prorrogação do horário
acrescido de quarenta e duas horas semanais, pelo período de seis
meses, com efeitos a 1 de Dezembro de 2004.
De 20 de Dezembro de 2004:
Maria Teresa Boto Oliveira Batista Almeida, enfermeira graduada
do quadro de pessoal deste Centro — autorizada a prorrogação
do horário acrescido de quarenta e duas horas semanais, pelo
período de seis meses, com efeitos a 1 de Dezembro de 2004.
Marta Gonçalves Rodrigues Silva, enfermeira graduada do quadro
de pessoal deste Centro — autorizada a redução do horário de trinta
e cinco horas semanais para trinta e três horas, a partir de 20
de Dezembro de 2004.
De 7 de Janeiro de 2005:
Maria Joana Paiva Andrada Reis, enfermeira-chefe do quadro de
pessoal deste Centro — autorizada a redução do horário de quarenta e duas horas semanais para quarenta e uma horas semanais,
a partir de 7 de Janeiro de 2005.
13 de Janeiro de 2005. — A Secretária-Geral, Carla Paulo Henriques.

INSTITUTO PORTUGUÊS DE ONCOLOGIA
FRANCISCO GENTIL — CENTRO REGIONAL
DE ONCOLOGIA DE LISBOA, S. A.

METROPOLITANO DE LISBOA, E. P.

Deliberação n.o 129/2005. — Por deliberação do conselho de
administração de 14 de Dezembro de 2004:
Rui Manuel Colaço Gomes, assistente administrativo do quadro de
pessoal deste Instituto — autorizada a nomeação em comissão de

Listagem n.o 13/2005. — Em cumprimento do disposto no
artigo 275.o do Decreto-Lei n.o 59/99, de 2 de Março, publica-se em
anexo a lista de adjudicações de empreitadas de obras públicas efectuadas pelo Metropolitano de Lisboa, E. P., ao abrigo do citado
diploma legal, no ano de 2004:

Listagem de empreitadas adjudicadas em 2004 ao abrigo do artigo 275.o do Decreto-Lei n.o 59/99, de 2 de Março
Valor adjudicado
(sem IVA) (em euros)

Adjudicatário

Empreitada ML n.o 626/02 — execução dos toscos do edifício
da CP/REFER do Cais do Sodré.

5 461 892,53

HCI — GRAVINER, A. C. E. . . .

Empreitada ML n.o 634/03 — prestação de serviços relativo
à execução do reconhecimento geológico-geotécnico para
o prolongamento oriente/aeroporto da linha Vermelha do
Metropolitano de Lisboa, E. P.
Empreitada ML n.o 637/03 — fornecimento e montagem de
coluna seca, em rede de combate a incêndios, no troço
Pontinha-Amadora Este da linha Azul do Metropolitano
de Lisboa, E. P.
Execução da empreitada ML n.o 638/03 — execução de arranjos extreriores nos emboquilhamentos da Calçada de Carriche da linha Amarela do Metropolitano de Lisboa, E. P.
Empreitada ML n.o 639/03 — execução do revestimento com lajetas pré-fabricadas nos emboquilhamentos da Calçada de Carriche da linha Amarela do Metropolitano de Lisboa, E. P.
Empreitada de execução dos arranjos exteriores provisórios — interface do Cais do Sodré, terminal fluvial.
Execução da empreitada de retirada das SEV (secções especiais de via) 1 e 4 do actual terminal da Pontinha do Metropolitano de Lisboa, E. P. — processo n.o 115/04-GJC.

169 657

TECNASOL, FGE . . . . . . . . . . . . .

Concurso limitado
(artigo 29.o do Decreto-Lei n.o 223/2001, de
9 de Agosto).
Consulta.

102 790,86

EFACEC — Ambiente, S. A. . . . .

Público.

497 625,07

ACORIL — Empreiteiros, S. A. . .

Público.

111 622,42

PRÉGAIA, S. A. . . . . . . . . . . . . . . .

Limitado.

98 680,24

José Manuel da Silva Fidalgo . . . .

Consulta.

136 447,88

NEORAIL, A. C. E. — (NEOPUL, PROMORAIL).

Limitado.

Designação

Tipo de procedimento

