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APÊNDICE N.o 63 — II SÉRIE — N.o 93 — 21 de Abril de 2003
sub-regional, com a remuneração mensal de E 595,77, com efeitos
a 3 de Março de 2003. (Não carece de fiscalização prévia.)
11 de Março de 2003. — O Chefe de Divisão de Gestão de Recursos
Humanos, Agostinho Ribeiro da Silva.
Despacho n.o 1787/2003 (2.a série) — AP. — Por despacho de
6 de Março de 2003 do vogal do conselho de administração da Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo, por delegação:
Deusa Linda Lopes Gomes, assistente administrativa — autorizada
a transferência do quadro de pessoal do Hospital de Santa
Cruz, S. A., 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 Amora/Corroios, ao abrigo do artigo
25.o do Decreto-Lei n.o 427/89, de 7 de Dezembro, com a redacção
dada pelo Decreto-Lei n.o 218/98, de 17 de Julho. (Não carece
de fiscalização prévia.)
12 de Março de 2003. — O Chefe de Divisão de Gestão de Recursos
Humanos, Agostinho Ribeiro da Silva.
Despacho n.o 1788/2003 (2.a série) — AP. — Por despacho de
11 de Fevereiro de 2003 da presidente do conselho de administração
da Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo:
Ana Paula Nunes da Luz Gonçalves Martins Baptista, assistente graduada da carreira médica de clínica geral, pertencente ao quadro
de pessoal da Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale
do Tejo, Sub-Região de Saúde de Setúbal, dotação de pessoal do
Centro de Saúde do Seixal — autorizada a cessação da licença sem
vencimento, com efeitos a 10 de Março de 2003. (Não carece de
fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)
14 de Março de 2003. — O Chefe de Divisão de Gestão de Recursos
Humanos, Agostinho Ribeiro da Silva.
Despacho n.o 1789/2003 (2.a série) — AP. — Por despacho de
20 de Fevereiro de 2003 da presidente do conselho de administração
da Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo:
Maria Helena das Dores dos Santos, clínica geral, pertencente à dotação do quadro de pessoal do Hospital de São Bernardo,
S. A. — autorizada a acumulação de funções, dezanove horas semanais, no Centro de Saúde de Alcácer do Sal, com efeitos a 1 de
Março de 2003. (Não carece de fiscalização prévia do Tribunal
de Contas.)
14 de Março de 2003. — O Chefe de Divisão de Gestão de Recursos
Humanos, Agostinho Ribeiro da Silva.
Despacho n.o 1790/2003 (2.a série) — AP. — Por deliberação
de 6 de Março de 2003 do conselho de administração da Administração
Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo:
Sandra Isabel da Costa Figueiredo, enfermeira — ratificada a acumulação de funções de doze horas semanais, com efeitos a 1 de
Março de 2003 ao abrigo do artigo 31.o do Decreto-Lei n.o 427/89,
de 7 de Dezembro, para o Centro de Saúde de Alcochete. (Isento
de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)

referente à progressão para assistente graduada da carreira médica
hospitalar, ao abrigo da alínea b) do artigo 23.o do Decreto-Lei
n.o 73/90, de 3 de Março, com efeitos a 28 de Outubro de 1993.
(Não carece de fiscalização prévia.)
20 de Março de 2003. — O Chefe de Divisão de Gestão de Recursos
Humanos, Agostinho Ribeiro da Silva.
Rectificação n.o 250/2003 — AP. — Por ter saído com inexactidão a publicação inserta no apêndice n.o 40 ao Diário da República,
2.a série, n.o 62, de 14 de Março de 2003, a p. 12, o despacho
n.o 1032/2003 (2.a série) — AP, rectifica-se que onde se lê «com efeitos
a 1 de Janeiro de 2001» deve ler-se «com efeitos a 1 de Janeiro
de 2003».
17 de Março de 2003. — O Chefe de Divisão de Gestão de Recursos
Humanos, Agostinho Ribeiro da Silva.
Rectificação n.o 251/2003 — AP. — Por ter saído com inexactidão a publicação inserta no apêndice n.o 40 ao Diário da República,
2.a série, n.o 62, de 14 de Março de 2003, a p. 12, o despacho
n.o 1031/2003 (2.a série) — AP, rectifica-se que onde se lê «com efeitos
a 1 de Janeiro de 2001» deve ler-se «com efeitos a 1 de Janeiro
de 2003».
17 de Março de 2003. — O Chefe de Divisão de Gestão de Recursos
Humanos, Agostinho Ribeiro da Silva.

Administração Regional de Saúde do Norte
Rectificação n.o 252/2003 — AP. — Por ter sido publicado com
inexactidão no apêndice n.o 29 ao Diário da República, 2.a série, n.o 41,
de 18 de Fevereiro de 2003, o despacho n.o 222/2002 (2.a série) — AP,
o nome da assistente administrativa em causa, solicita-se a necessária
rectificação. Assim, onde se lê «Maria Belo Pereira Baguinho» deve
ler-se «Maria Belo Pereira Baguinho Quita».
20 de Março de 2003. — O Vogal do Conselho de Administração,
José R. Rodrigues.
Rectificação n.o 253/2003 — AP. — Rectifica-se o despacho
n.o 1040/2003 (2.a série) — AP, publicado no apêndice n.o 40 ao Diário
da República, 2.a série, n.o 62, de 14 de Março de 2003, passando
aquele ter a seguinte redacção:
«Despacho n.o 1040/2003(2.a série) — AP. — Por despacho de 17 de
Janeiro de 2003 do vogal do conselho de administração da Administração Regional de Saúde do Norte, foi autorizada a nomeação
definitiva como técnicos superiores de 1.a classe da carreira técnica
superior, por urgente conveniência de serviço, sendo os seus efeitos
reportados ao dia 17 de Janeiro de 2003:
Flora Maria de Moura Teixeira da Silva.
Teresa Aldegundes Dias Leite Valente Neves Guimarães.»

18 de Março de 2003. — O Chefe de Divisão de Gestão de Recursos
Humanos, Agostinho Ribeiro Silva.

21 de Março de 2003. — O Vogal do Conselho de Administração,
José R. Rodrigues.

Despacho n.o 1791/2003 (2.a série) — AP. — Por despacho de
10 de Março de 2003 da presidente do conselho de administração
da Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo, foram
autorizadas as nomeações nos termos previstos na alínea a) do
artigo 23.o e artigo 38.o do Decreto-Lei n.o 73/90, de 6 de Março,
conjugados com a alínea a) dos n.os 73, 74 e 75 da secção VII da
Portaria n.o 44/98, de 27 de Janeiro, como assistente da carreira médica
de saúde pública, precedendo concurso interno sub-regional, publicado no Diário da República, 2.a série, n.o 60 de 12 de Março de
2002:

Rectificação n.o 254/2003 — AP. — Rectifica-se o despacho
n.o 1041/2003 (2.a série)-AP, publicado no apêndice n.o 40 ao Diário
da República, 2.a série, n.o 62, de 14 de Março de 2003, passando
aquele ter a seguinte redacção:

Luciana Soares Bastos — Centro de Saúde da Moita.
José Ramon Ruano Vicente — Centro de Saúde de Sesimbra.
(Não carece de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)
19 de Março de 2003. — O Chefe de Divisão de Gestão de Recursos
Humanos, Agostinho Ribeiro da Silva.
Despacho n.o 1792/2003 (2.a série) — AP. — Por despacho de
18 de Setembro de 2002 do coordenador da Sub-Região de Saúde
de Setúbal, por competência delegada:
Maria Fernanda Pacheco Guimarães, assistente graduada de pediatria — homologada a acta da Comissão de Avaliação Curricular

«Despacho n.o 1041/2003 (2.a série) — AP. — Por despacho de 17 de
Janeiro de 2003 do vogal do conselho de administração da Administração Regional de Saúde do Norte:
José Fernando Carvalho Pinto — autorizada a nomeação definitiva
como técnico de informática do grau 2, nível 1, da carreira técnica
de informática, por urgente conveniência de serviço, sendo os seus
efeitos reportados ao dia 17 de Janeiro de 2003.»
21 de Março de 2003. — O Vogal do Conselho de Administração,
José R. Rodrigues.

Sub-Região de Saúde de Braga
Contrato n.o 217/2003 — AP. — Ratificado por deliberação do
presidente do conselho de administração da Administração Regional
de Saúde do Norte em 5 de Fevereiro de 2003 o contrato de trabalho

