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Número

Designação da empreitada

Firma adjudicatária

Forma de atribuição

42

Recuperação dos cais de embarque de ligação
Vila Real de Santo António-Ayamonte.
Dragagem de emergência no cais de Vilamoura
para acostagem de um navio cruzeiro com
1200 t e 80 m de comprimento.
Reparação parcial do molhe poente da barra
de Vila Real de Santo António.
Fornecimento e colocação de quatro maciços
e de quatro cabeços de amarração no cais
de Vilamoura.
Dragagem no canal da Fuseta . . . . . . . . . . . . . . .
Fornecimento e colocação de uma pérgola na
zona ribeirinha de Portimão.

Irmãos Cavaco, S. A. . . . . . . . . .

Concurso limitado sem
publicação de anúncio.
Ajuste directo . . . . . . . . . . .

43
44
45
46
47
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48

Abastecimento de energia eléctrica à doca de
recreio de Olhão.

49

Execução de ramal subterrâneo de energia eléctrica em BT para o porto de pesca artesanal
de Olhão.

SOFAREIA, Sociedade Farense
de Areias, S. A.

Valor (sem IVA)
—
Euros

109 350,62
3 000

Irmãos Cavaco, S. A. . . . . . . . . .

Ajuste directo . . . . . . . . . . .

41 803

Irmãos Cavaco, S. A. . . . . . . . . .

Ajuste directo . . . . . . . . . . .

24 620

A. Santos e Brito do Vale . . . . .
BEDARIL, Sociedade de Construção Civil e Obras Públicas, L.da
Joaquim & Fernandes, Electricidade e Telecomunicações, L.da
OLHELECTRO, Instalações
Eléctricas.

Ajuste directo . . . . . . . . . . .
Ajuste directo . . . . . . . . . . .

4 900
23 505

Concurso limitado sem
publicação de anúncio.

41 565,94

Consulta prévia . . . . . . . . . .

1 930

31 de Março de 2006. — O Presidente do Conselho de Administração, Eduardo da Silva Martins.

MINISTÉRIO DO TRABALHO
E DA SOLIDARIEDADE SOCIAL
Gabinete para a Cooperação
Rectificação n.o 626/2006. — Por ter saído com inexactidão o
aviso n.o 4510/2006 (2.a série), publicado no Diário da República,
2.a série, n.o 72, de 11 de Abril de 2006, a p. 5434, rectifica-se que
onde se lê «Maria João Lucas Ribeiro Teles» deve ler-se «Maria
João Magalhães Lucas Ribeiro Teles».
12 de Abril de 2006. — A Directora-Geral, Maria Lucília Figueira.

Instituto do Emprego e Formação Profissional, I. P.
Rectificação n.o 627/2006. — Por ter saído com inexactidão o
despacho n.o 3740/2006, publicado no Diário da República, 2.a série,
de 16 de Fevereiro de 2006, subdelegação de competências do delegado regional de Lisboa e Vale do Tejo do Instituto do Emprego
e Formação Profissional, I. P. (IEFP, I. P.), nos subdelegados regionais,
nos dirigentes das unidades orgânicas dos serviços de coordenação
da Delegação Regional e nos directores dos Centros de Emprego,
Formação e Reabilitação respectivos, rectifica-se que onde se lê
«Dr. António José Ascensão Caldeira» deve ler-se «Engenheiro António José Ascensão Caldeira», onde se lê «Dr.a Elizabete Freire Lourinho» deve ler-se «Elisabete Freire Lourinho», onde se lê
«Dr. Manuel Sarmento Godinho Soares» deve ler-se «Engenheiro
Manuel Sarmento Godinho Soares», onde se lê «Dr.a Patrícia Laires
Pinheiro de Andrade Borges» deve ler-se «Engenheira Patrícia Laires
Pinheiro de Andrade Borges», onde se lê «Dr. Paulo Albérico Santos
Ribeiro» deve ler-se «Dr. Paulo Albérico Nobre Leite Ribeiro», onde
se lê «Dr. Rui Jorge Girão Ovelheira Ferreira» deve ler-se «Engenheiro Rui Jorge Girão Ovelheira Ferreira» e onde se lê «Lisboa,
4 de Janeiro de 2005» deve ler-se «Lisboa, 4 de Janeiro de 2006».
23 de Março de 2006. — O Delegado Regional de Lisboa e Vale
do Tejo, Rui Patrício.

MINISTÉRIO DA SAÚDE
Gabinete do Secretário de Estado da Saúde
Despacho n.o 9622/2006 (2.a série). — Nos termos do n.os 1
e 2 do artigo 35.o do Código do Procedimento Administrativo e no
uso da faculdade que me foi conferida pelo despacho n.o 13 118/2005,
15 de Abril, do Ministro da Saúde, publicado no Diário da República,
2.a série, n.o 113, de 15 de Junho de 2005, e em complemento à

subdelegação de poderes por mim efectuada através do despacho
n.o 16 790/2005, de 15 de Julho, publicado no Diário da República,
2.a série, n.o 148, de 3 de Agosto de 2005:
1 — Subdelego, com a faculdade de subdelegar, no conselho de
administração do Instituto Nacional da Farmácia e do Medicamento,
os poderes necessários para a prática dos seguintes actos:
1.1 — Decidir no âmbito de procedimento simplificado e nos termos
do n.o 1 do artigo 5.o do Decreto-Lei n.o 118/92, de 25 de Junho,
os pedidos de comparticipação de medicamentos resultantes da adequação da dimensão das embalagens dos medicamentos nos termos
previstos na Portaria n.o 1471/2004, de 21 de Dezembro;
1.2 — Decidir a descomparticipação de embalagens de medicamentos por aplicação da referida Portaria n.o 1471/2004, de 21 de
Dezembro.
2 — O conselho de administração do Instituto Nacional da Farmácia
e do Medicamento deve apresentar-me, trimestralmente, um relatório
descriminado sobre o uso dos poderes ora delegados.
3 — O presente despacho produz efeitos desde 20 de Julho de 2005,
ficando por este meio ratificados todos os actos praticados no âmbito
dos poderes agora delegados.
4 de Abril de 2006. — O Secretário de Estado da Saúde, Francisco
Ventura Ramos.

Gabinete da Secretária de Estado Adjunta e da Saúde
Despacho n.o 9623/2006 (2.a série). — Nos termos dos artigos 2.o, n.o 1, e 6.o do Decreto-Lei n.o 262/88, de 23 de Julho, nomeio
Aurélia Maria Godinho Martins para o exercício de funções de minha
secretária pessoal.
A presente nomeação produz efeitos a 10 de Abril de 2006, inclusive.
29 de Março de 2006. — A Secretária de Estado Adjunta e da
Saúde, Carmen Madalena da Costa Gomes e Cunha Pignatelli.

Administração Regional de Saúde
de Lisboa e Vale do Tejo
Despacho n.o 9624/2006 (2.a série). — 1 — Pelo despacho
n.o 5652/2001 (2.a série), de 28 de Junho, publicado no Diário da
República, 2.a série, n.o 176, de 31 de Julho de 2001, foram designados,
ao abrigo e nos termos do disposto no n.o 5.3 do despacho n.o 5411/97
(2.a série), com as alterações introduzidas pelo despacho n.o 12 525/99
(2.a série), ambos da Ministra da Saúde, publicados no Diário da
República, 2.a série, respectivamente, n.os 180, de 6 de Agosto de
1977, e 151, de 1 de Julho de 1999, os membros da comissão técnica
regional de diagnóstico pré-natal no âmbito da Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo (ARSLVT).
2 — Na sequência dos pedidos de exoneração das respectivas funções por alguns dos seus membros, é alterada a composição da comis-
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são técnica regional de diagnóstico pré-natal no âmbito da ARSLVT,
que passa a ser a seguinte:
Dr. Manuel Hermida, que coordena;
Dr. Abílio Lacerda;
Dr.a Alda Augusta Pereira Luís;
Dr.a Ana Medeira;
Dr.a Lucília Carvalho;
Dr.a Maria Augusta Rebordão;
Dr.a Maria Jesus Feijó;
Dr.a Teresa Lourenço;
Dr.a Teresa Tomé.

25 de Novembro de 2005, com fundamento na sua invalidade, e anulado o respectivo concurso, publicado pelo aviso n.o 7860/2004, Diário
da República, 2.a série, n.o 179, de 31 de Julho de 2004.
11 de Abril de 2006. — A Coordenadora, Maria Georgina Cruz.
Despacho n.o 9625/2006 (2.a série). — Por despacho de 27 de
Março de 2006 da vogal do conselho de administração da Administração Regional de Saúde do Norte:

30 de Março de 2006. — O Presidente do Conselho de Administração, António Gomes Branco.

Administração Regional de Saúde do Norte

Sara Maria Gaspar Rocha Leitão Almeida, enfermeira graduada no
Centro de Saúde de Arcozelo e Boa Nova — concedida equiparação
a bolseiro, em regime de tempo parcial de quatorze horas por
semana, no período efectivo de estágio, de 2 de Março a 14 de
Julho de 2006.
12 de Abril de 2006. — A Chefe de Divisão de Gestão de Recursos
Humanos, Maria Leonor Baptista Sousa Eirado.

Sub-Região de Saúde do Porto

Sub-Região de Saúde de Vila Real

Aviso n.o 5165/2006 (2.a série). — Concurso interno geral de
ingresso para provimento de 200 lugares da categoria de enfermeiro/enfermeiro graduado, da carreira de enfermagem. — Faz-se público que, por
deliberação do conselho de administração da Administração Regional
de Saúde do Norte de 29 de Março de 2006, foi revogado o acto
de homologação da lista de classificação final, a que se reporta o
aviso n.o 10 668/2005, Diário da República, 2.a série, n.o 227, de

Anúncio n.o 75/2006 (2.a série). — Em cumprimento do disposto
no artigo 275.o do Decreto-Lei n.o 59/99, de 2 de Março, faz-se público
que a Sub-Região de Saúde de Vila Real, com sede na Rua de Miguel
Torga, 12-F, 5000-524 Vila Real, no ano de 2005 efectuou, ao abrigo
do supracitado diploma legal, as seguintes adjudicações de empreitadas de obras públicas:
(Em euros)

Designação da empreitada

Remodelação do internamento do Centro de
Saúde de Vila Pouca de Aguiar.
Empreitada de climatização do internamento do
Centro de Saúde de Vila Pouca de Aguiar.
Empreitada de remodelação do tecto da extensão
de saúde de Jou — Centro de Saúde de Murça.
Empreitada de instalação da rede de oxigénio
no Centro de Saúde de Vila Pouca de Aguiar.
Empreitada de remodelação do parque de estacionamento do Centro de Saúde de Santa
Marta de Penaguião.
Empreitada de obras de construção civil no
SASU (novo) de Vila Real.
Empreitada de remodelação do ambulatório do
Centro de Saúde de Vila Pouca de Aguiar.
Empreitada de revestimento exterior do Centro
de Saúde de Sabrosa.
Empreitada de remodelação do pavimento do
Centro de Saúde de Chaves I.
Empreitada de obras de conservação e manutenção no CDL contra a sida e CAJ de Vila
Real.
Empreitada de ampliação (construção da delegação de saúde) do Centro de Saúde de Vila
Pouca de Aguiar.

Entidade adjudicatária

Forma de atribuição

Arménio Sousa Gonçalves — Construção Civil e Obras Públicas.
VENTICALOR — Equipamentos,
Aquecimento e Ventilação, L.da
HABIMARANTE — Sociedade de
Construções, S. A.
Sociedade Portuguesa de Ar
Líquido — ARLÍQUIDO.
Construções Manuel Martins . . . . . . .

Concurso limitado
de candidatura.
Concurso limitado
de candidatura.
Concurso limitado
de candidatura.
Concurso limitado
de candidatura.
Concurso limitado
de candidatura.

MT 3 — Engenharias e Obras, L.da

Concurso limitado
de candidatura.
Concurso limitado
de candidatura.
Concurso limitado
de candidatura.
Concurso limitado
de candidatura.
Concurso limitado
de candidatura.

Integral Veris — Serviços de Manutenção, L.da
CRPE — Construção, Reparação e
Pintura de Edifícios, L.da
CRPE — Construção, Reparação e
Pintura de Edifícios, L.da
Integral Veris — Serviços de Manutenção, L.da
Amândio Ferreira & Fraga, L.da —
Construção Civil.

Valor
(sem IVA)

sem apresentação

25 247

sem apresentação

47 018,43

sem apresentação

8 031,49

sem apresentação

32 300,21

sem apresentação

16 214,70

sem apresentação

109 332,95

sem apresentação

33 825

sem apresentação

12 312

sem apresentação

10 827

sem apresentação

4 794,69

Concurso público . . . . . . . . . . . . . . . .

177 396,14

5 de Abril de 2006. — O Coordenador, José Maria Andrade.

Direcção-Geral da Saúde
Hospital do Espírito Santo — Évora
Aviso (extracto) n.o 5166/2006 (2.a série). — Por deliberação
de 5 de Abril de 2006 do conselho de administração deste Hospital,
foi homologada a acta de avaliação curricular que concedeu a progressão à categoria de assistente graduado de ortopedia, nos termos
da alínea b) do n.o 1 do artigo 23.o do Decreto-Lei n.o 73/90, de
6 de Março, com a nova redacção dada pelo Decreto-Lei n.o 210/91,
de 12 de Junho, ao Dr. José Eduardo Paiva Ferreira. (Isento de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)
7 de Abril de 2006. — O Administrador Hospitalar, José Hermano
Cosinha.

Rectificação n.o 628/2006. — Por ter sido publicado com inexactidão o aviso n.o 4238/2006 (2.a série), no Diário da República,
2.a série, n.o 69, de 6 de Abril de 2006, a pp. 5194 e 5195, rectifica-se
que onde se lê:
«Vogais efectivos:
Maria Helena Rodrigues Gonçalves Marcelo, enfermeira
especialista em enfermagem na comuninade (saúde no
trabalho) do Hospital do Espírito Santo — Évora.»
deve ler-se:
«Vogais efectivos:
Maria Helena Rodrigues Gonçalves Marcão, enfermeira
especialista em enfermagem na comunidade (saúde no
trabalho) do Hospital do Espírito Santo — Évora.»
10 de Abril de 2006. — O Administrador Hospitalar, José Hermano
Cosinha.

