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de concurso, na categoria de técnico profissional principal da carreira
técnica profissional, no quadro de pessoal do ex-Centro Regional de
Segurança Social do Centro, rectifica-se que onde se lê «José Francisco
Mendes» deve ler-se «José Francisco Fernandes».
11 de Julho de 2005. — O Vogal do Conselho Directivo, António
Nogueira de Lemos.

MINISTÉRIO DA SAÚDE
Gabinete do Ministro
Despacho n.o 16 424/2005 (2.a série). — Nos termos e ao abrigo
do disposto nos n.os 1 e 5 do artigo 5.o e no n.o 1 do artigo 12.o
do Decreto-Lei n.o 188/2003, de 20 de Agosto, nomeio, em comissão
de serviço, o licenciado Luís Manuel de Matos Silva Ferreira para
exercer as funções de director clínico do conselho de administração
do Hospital de Sousa Martins, Guarda.
28 de Junho de 2005. — O Ministro da Saúde, António Fernando
Correia de Campos.
Despacho n.o 16 425/2005 (2.a série). — Nos termos e ao abrigo
do disposto nos n.os 1 e 5 do artigo 5.o e no n.o 1 do artigo 13.o
do Decreto-Lei n.o 188/2003, de 20 de Agosto, nomeio, em comissão
de serviço, a licenciada Maria Matilde Afonso da Silva Cardoso para
exercer as funções de enfermeira-directora do conselho de administração do Hospital de Sousa Martins, Guarda.
28 de Junho de 2005. — O Ministro da Saúde, António Fernando
Correia de Campos.
Despacho n.o 16 426/2005 (2.a série). — Nos termos e ao abrigo
do disposto no n.o 1 do artigo 9.o do Decreto-Lei n.o 188/2003, de
20 de Agosto, exonero, por mera conveniência de serviço, o licenciado
Luís Carlos Clemente Amaral Figueiredo do cargo de vogal do conselho de administração do Hospital de Sousa Martins, Guarda.
O presente despacho produz efeitos a partir de 30 de Junho,
inclusive.
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Despacho n.o 16 430/2005 (2.a série). — Nos termos e ao abrigo
do disposto na alínea c) do n.o 2 do artigo 25.o da Lei n.o 2/2004,
de 15 de Janeiro, dou por finda, a seu pedido, a comissão de serviço
do licenciado Luiz Miguel de Mendonça Soares Santiago como coordenador da Sub-Região de Saúde de Coimbra.
30 de Junho de 2005. — O Ministro da Saúde, António Fernando
Correia de Campos.
Despacho n.o 16 431/2005 (2.a série). — Nos termos e ao abrigo
do disposto no n.o 4 do artigo 10.o e no n.o 1 do artigo 16.o dos
Estatutos do Hospital Distrital de Santarém, S. A., aprovados pelo
Decreto-Lei n.o 302/2002, de 11 de Dezembro, nomeio, em comissão
de serviço, a enfermeira Ilda Ferreira Baptista Marmelo da Silva Veiga
para exercer as funções de enfermeira-directora daquele Hospital.
4 de Julho de 2005. — O Ministro da Saúde, António Fernando
Correia de Campos.

Gabinete da Secretária de Estado Adjunta e da Saúde
Despacho n.o 16 432/2005 (2.a série). — Considerando que
importa fixar o valor da comparticipação dos serviços e organismos
autónomos sob tutela do Ministro da Saúde no financiamento dos
Serviços Sociais no ano de 2006:
Ao abrigo do disposto no artigo 34.o do Decreto-Lei n.o 106/2000,
de 17 de Junho, e no uso da competência que me foi delegada pelo
despacho n.o 13 118/2005 (2.a série), do Ministro da Saúde, publicado
no Diário da República, 2.a série, n.o 113, de 15 de Junho de 2005,
determino o seguinte:
1 — É aplicado no ano de 2006 o despacho n.o 21 943/2001
(2.a série), da Secretária de Estado Adjunta do Ministro da Saúde,
publicado no Diário da República, 2.a série, n.o 246, de 23 de Outubro
de 2001, salvo o disposto no número seguinte.
2 — A referência ao ano de 2001 constante do n.o 3 do aludido
despacho será reportada ao ano de 2005.
23 de Junho de 2005. — A Secretária de Estado Adjunta e da Saúde,
Carmen Madalena da Costa Gomes e Cunha Pignatelli.

Secretaria-Geral
o

28 de Junho de 2005. — O Ministro da Saúde, António Fernando
Correia de Campos.
Despacho n.o 16 427/2005 (2.a série). — Nos termos e ao abrigo
do disposto nos n.os 1 e 4 do artigo 5.o do Decreto-Lei n.o 188/2003,
de 20 de Agosto, nomeio, em comissão de serviço, a licenciada Maria
Manuela dos Santos Bandarra Veiga para exercer as funções de vogal
do conselho de administração do Hospital de Sousa Martins, Guarda.
O presente despacho produz efeitos a partir de 1 de Julho de 2005.

Rectificação n. 1287/2005. — Por ter saído com inexactidão o
aviso n.o 5813/2005 (2.a série), publicado no Diário da República,
2.a série, n.o 111, de 9 de Junho de 2005, a p. 8693, rectifica-se que
onde se lê «Dr.a Maria de Fátima Calmeiro Vaz, colocada no Hospital
São Francisco Xavier, S. A. — 19,03» deve ler-se «Dr.a Maria de
Fátima Calmeiro Vaz, colocada no Hospital São Francisco
Xavier, S. A. — 19,30».
27 de Junho de 2005. — O Director-Geral, Rui Gonçalves.

28 de Junho de 2005. — O Ministro da Saúde, António Fernando
Correia de Campos.

Administração Regional de Saúde
de Lisboa e Vale do Tejo

Despacho n.o 16 428/2005 (2.a série). — Nos termos e ao abrigo
do disposto no n.o 4 do artigo 10.o e no n.o 1 do artigo 16.o dos
respectivos Estatutos, aprovados pelo Decreto-Lei n.o 276/2002, de
9 de Dezembro, nomeio, em comissão de serviço, a enfermeira Maria
Soledade Correia Neves para exercer as funções de enfermeira-directora do Instituto Português de Oncologia de Francisco Gentil — Centro Regional de Oncologia de Coimbra, S. A.
O presente despacho produz efeitos reportados a 6 de Maio de
2005.

Sub-Região de Saúde de Santarém

29 de Junho de 2005. — O Ministro da Saúde, António Fernando
Correia de Campos.
Despacho n.o 16 429/2005 (2.a série). — Nos termos e ao abrigo
do disposto no n.o 4 do artigo 10.o e no n.o 1 do artigo 15.o dos
respectivos Estatutos, aprovados pelo Decreto-Lei n.o 276/2002, de
9 de Dezembro, nomeio, em comissão de serviço, a licenciada Ana
Teresa Matos Cadime para exercer as funções de directora clínica
do Instituto Português de Oncologia de Francisco Gentil — Centro
Regional de Oncologia de Coimbra, S. A.
O presente despacho produz efeitos reportados a 6 de Maio de
2005.
29 de Junho de 2005. — O Ministro da Saúde, António Fernando
Correia de Campos.

Despacho n.o 16 433/2005 (2.a série). — No uso da faculdade
conferida pelo n.o 1 do artigo 35.o do Código do Procedimento Administrativo e pelo artigo 4.o do Decreto-Lei n.o 286/99, de 27 de Julho,
deixa de ter delegação de competências, a seu pedido, o médico José
Manuel Silva Guerra, para os actos previstos no artigo 8.o do Decreto-Lei n.o 336/93, de 29 de Setembro, alínea l), «efectuar as inspecções
médicas determinadas por lei ou regulamento e passar os respectivos
atestados».
4 de Julho de 2005. — O Delegado de Saúde do Concelho de Benavente, Ernesto V. Correia.

Administração Regional de Saúde do Norte
Sub-Região de Saúde de Vila Real
Aviso n.o 7000/2005 (2.a série). — Por conhecimento dos interessados, a seguir se publica a lista de classificação final, homologada
em 11 de Julho de 2005 pelo coordenador sub-regional de Saúde,
por delegação, dos candidatos admitidos ao concurso interno geral
de âmbito sub-regional para o provimento de 10 lugares de assistente

