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Despacho n.o 228/2006 (2.a série). — Por despachos do director-geral de 28 de Novembro de 2005:
Ana Isabel Marques da Cruz Raposo, escriturária da 2.a Conservatória
do Registo Predial de Setúbal — nomeada para idêntico lugar da
Conservatória do Registo Civil de Odemira (mantendo a mesma
situação remuneratória), ficando exonerada das anteriores funções
à data da aceitação do novo lugar.
Ana Margarida Ferreira da Silva Maria, escriturária da 7.a Conservatória do Registo Predial de Lisboa — nomeada para idêntico lugar
da Conservatória do Registo Predial de Mafra (mantendo a mesma
situação remuneratória), ficando exonerada das anteriores funções
à data da aceitação do novo lugar.
Dulce Lopes Luís, escriturária da Conservatória do Registo Civil de
Angra do Heroísmo — nomeada para idêntico lugar da Conservatória dos Registos Predial e Automóveis de Angra do Heroísmo
(mantendo a mesma situação remuneratória), ficando exonerada
das anteriores funções à data da aceitação do novo lugar.
Helena Maria Gonçalves Luís Inácio, escriturária da 1.a Conservatória
do Registo Predial de Vila Franca de Xira — nomeada para idêntico
lugar da Conservatória dos Registos Civil e Predial de Arruda dos
Vinhos (mantendo a mesma situação remuneratória), ficando exonerada das anteriores funções à data da aceitação do novo lugar.
Liliana de Sousa Caetano Santos, escriturária da Conservatória do
Registo Predial de Silves — nomeada para idêntico lugar da Conservatória dos Registos Civil e Predial de São Brás de Alportel
(mantendo a mesma situação remuneratória), ficando exonerada
das anteriores funções à data da aceitação do novo lugar.
Manuel António dos Santos Rodrigues Constantino, escriturário da
Conservatória do Registo de Automóveis de Lisboa — nomeado
para idêntico lugar da Conservatória dos Registos Civil, Predial
e Cartório Notarial de Vila do Bispo (mantendo a mesma situação
remuneratória), ficando exonerado das anteriores funções à data
da aceitação do novo lugar.
Margarida Maria de Almeida Costa, escriturária da Conservatória
dos Registos Civil, Predial e Cartório Notarial de Góis — nomeada
para idêntico lugar da Conservatória dos Registos Civil e Predial
de Tábua (mantendo a mesma situação remuneratória), ficando
exonerada das anteriores funções à data da aceitação do novo lugar.
Maria Arminda Fernandes Calçada, escriturária da Conservatória dos
Registos Civil, Predial e Cartório Notarial de Sousel — nomeada
para idêntico lugar da Conservatória dos Registos Civil, Predial
e Cartório Notarial de Alter do Chão (mantendo a mesma situação
remuneratória), ficando exonerada das anteriores funções à data
da aceitação do novo lugar.
Maria Cecília Henriques da Silva Cruz Brás, escriturária superior da
Conservatória do Registo Civil de Santarém — nomeada para idêntico lugar da Conservatória dos Registos Civil e Predial de Alpiarça
(mantendo a mesma situação remuneratória), ficando exonerada
das anteriores funções à data da aceitação do novo lugar.
Maria Fernanda Valente Amarante Oliveira, escriturária da 2.a Conservatória do Registo Predial de Almada — nomeada para idêntico
lugar da Conservatória dos Registos Civil e Predial de Cuba (mantendo a mesma situação remuneratória), ficando exonerada das
anteriores funções à data da aceitação do novo lugar.
Mário José Machado Rebelo, escriturário da 11.a Conservatória do
Registo Civil de Lisboa — nomeado para idêntico lugar da Conservatória do Registo Civil de Praia da Vitória (mantendo a mesma
situação remuneratória), ficando exonerado das anteriores funções
à data da aceitação do novo lugar.
Nuno Ricardo da Costa Marques Roupar, escriturário da Conservatória dos Registos Centrais de Lisboa — nomeado para idêntico
lugar da Conservatória do Registo Civil de Braga (mantendo a
mesma situação remuneratória), ficando exonerado das anteriores
funções à data da aceitação do novo lugar.
Sónia Alexandra de Sousa Correia, escriturária superior da 2.a Conservatória do Registo Predial de Setúbal — nomeada para idêntico
lugar da Conservatória do Registo Predial da Moita (mantendo
a mesma situação remuneratória), ficando exonerada das anteriores
funções à data da aceitação do novo lugar.
Susana Isabel dos Reis Santos Domingos, escriturária da Conservatória dos Registos Civil e Predial de Lagoa, Algarve — nomeada
para idêntico lugar da Conservatória do Registo Predial de Portimão
(mantendo a mesma situação remuneratória), ficando exonerada
das anteriores funções à data da aceitação do novo lugar.
(Não carecem de visto do Tribunal de Contas.)
15 de Dezembro de 2005. — A Subdirectora-Geral, Maria Celeste
Ramos.
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Direcção-Geral dos Serviços Prisionais
Despacho (extracto) n.o 229/2006 (2.a série). — Por meu despacho de 17 de Novembro de 2005, no exercício de competência
delegada:
Cláudio dos Santos Fonseca, guarda de nomeação provisória da carreira do corpo da guarda prisional do quadro do pessoal de vigilância
desta Direcção-Geral, escalão 1, índice 124 — nomeado definitivamente no lugar com efeitos a 29 de Julho de 2005.
6 de Dezembro de 2005. — A Subdirectora-Geral, Maria Fernanda
Farinha.

Instituto de Reinserção Social
Despacho (extracto) n.o 230/2006 (2.a série). — Por meu despacho de 16 de Dezembro de 2005:
Licenciada Júlia do Rosário Nunes Silva Dias, técnica profissional
de 2.a classe da carreira técnica profissional de reinserção social
do quadro de pessoal deste Instituto — reclassificada como técnica
superior de 2.a classe da carreira técnica superior de reinserção
social, escalão 1, índice 400, precedendo parecer favorável da Secretaria-Geral do Ministério da Justiça. (Isento de fiscalização prévia
do Tribunal de Contas.)
20 de Dezembro de 2005. — A Presidente, Maria Clara Albino.

MINISTÉRIO DO AMBIENTE, DO ORDENAMENTO
DO TERRITÓRIO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL
Gabinete do Ministro
o

Despacho n. 231/2006 (2.a série). — Considerando que a
Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional de Lisboa
e Vale do Tejo se encontra actualmente sem a totalidade dos seus
vice-presidentes;
Considerando que o procedimento relativo à nomeação dos cargos
dirigentes do quadro orgânico-funcional das comissões de coordenação e desenvolvimento regional, consagrado no Decreto-Lei
n.o 104/2003, de 23 de Maio, foi modificado pelo Decreto-Lei
n.o 114/2005, de 13 de Julho;
Considerando que é imprescindível nomear novos vice-presidentes
da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional de Lisboa
e Vale do Tejo de acordo com o novo procedimento em vigor;
Considerando que a formação académica e a experiência profissional adquirida, bem como o mérito do trabalho desenvolvido, evidenciam a existência de aptidão e experiência profissional adequadas
ao exercício das respectivas funções, conforme currículo da ora
nomeada publicado em anexo ao presente despacho:
Ao abrigo do disposto nos n.os 2 e 3 do artigo 10.o do Decreto-Lei
n.o 104/2003, de 23 de Maio, na redacção que lhes foi conferida pelos
Decretos-Leis n.os 117/2004, de 18 de Maio, e 114/2005, de 13 de
Julho, e nos artigos 18.o e 19.o, n.os 1 e 2, da Lei n.o 2/2004, de 15
de Janeiro, com a redacção que lhe foi dada pela Lei n.o 51/2005,
de 30 de Agosto, determina-se:
1 — É nomeada a licenciada em Sociologia Eurídice Maria de Sousa
Pereira para exercer, em comissão de serviço, o cargo de vice-presidente da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional
de Lisboa e Vale do Tejo.
2 — O presente despacho produz efeitos a partir da presente data.
14 de Dezembro de 2005. — O Ministro do Ambiente, do Ordenamento do Território e do Desenvolvimento Regional, Francisco
Carlos da Graça Nunes Correia.
Currículo profissional
(resumido)
Identificação:
Eurídice Maria de Sousa Pereira;
20 de Outubro de 1962;
Moita (distrito de Setúbal).
Habilitações académicas:
Licenciatura em Sociologia pela Faculdade de Ciências Sociais
e Humanas da Universidade Nova de Lisboa.
Actividade profissional:
Adjunta do gabinete de apoio ao presidente da Câmara Municipal
de Setúbal, de Agosto de 1990 a Agosto de 1998;
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Chefe da Divisão de Modernização Administrativa do Departamento de Administração Geral da Câmara Municipal de
Setúbal, em regime de substituição, de Agosto de 1998 a Julho
de 1999;
Chefe de gabinete de apoio ao presidente da Câmara Municipal
de Setúbal, de Julho de 1999 a Janeiro de 2002;
Chefe da Divisão de Modernização Administrativa do Departamento de Administração Geral da Câmara Municipal de
Setúbal, de Junho de 2000 a Dezembro de 2002;
Directora do Departamento de Auditoria e Modernização Administrativa da Câmara Municipal do Barreiro, em regime de
substituição, de Janeiro de 2003 a Agosto de 2004;
Directora do Departamento de Auditoria e Modernização Administrativa da Câmara Municipal do Barreiro, desde Setembro
de 2004.
Outras actividades:
Membro da Assembleia Municipal da Moita, entre 1989 e 2005;
Membro da Assembleia de Freguesia da Moita, entre 1989 e
1993;
Membro da Assembleia Metropolitana de Lisboa, entre 1994
e 1998;
Representante da Câmara Municipal do Barreiro no Conselho
Intermunicipal para a Qualidade e Inovação, da Associação
Municípios do Distrito de Setúbal (2002).

Gabinete do Secretário de Estado do Ordenamento
do Território e das Cidades

Parcela n.o 2
Localização (lugar, rua, freguesia, concelho): lugar de Bagoada,
Loivo, Vila Nova de Cerveira.
Matriz artigo n.o 823, rústica.
Registo na conservatória: omisso.
Confrontações da parcela:
Norte — Alberto da Conceição Martins;
Nascente — próprio;
Sul — próprio;
Poente — próprio.
Confrontações do terreno onde se insere a parcela (do registo
matricial):
Norte — estrada municipal;
Nascente — Manuel Marreca;
Sul — muro de vedacção;
Poente — Junta de Freguesia.
Proprietário: José Alberto Amaro Malheiro.
Domicílio: Chãozinho, Gondarém, Vila Nova de Cerveira.
Outros interessados: . . .
Previsto em instrumento de gestão territorial: área florestal.
Área total da parcela — 842 m2.
Área total do terreno onde se insere a parcela — 9600 m2.

Despacho n.o 232/2006 (2.a série). — No exercício das competências que me foram delegadas pelo Ministro do Ambiente, do Ordenamento do Território e do Desenvolvimento Regional pelo despacho
n.o 16 162/2005, de 5 de Julho, publicado no Diário da República,
2.a série, n.o 141, de 25 de Julho de 2005, ao abrigo dos artigos 1.o,
12.o, 13.o, n.o 1, 14.o, n.o 1, e 15.o do Código das Expropriações,
aprovado pela Lei n.o 168/99, de 18 de Setembro, e com os fundamentos constantes da informação n.o 157/DSJ/2005, de 14 de Julho,
da Direcção-Geral do Ordenamento do Território e Desenvolvimento
Urbano, declaro a utilidade pública e atribuo carácter urgente à expropriação das parcelas de terreno identificadas nas fichas e na planta
anexas ao presente despacho, que dele fazem parte integrante, necessárias à construção do reservatório de Bagoada (R Bagoada), parte
integrante da empreitada de execução do subsistema de abastecimento
de água de São Jorge — parte 2 — reservatórios, inserido no Sistema
Multimunicipal de Abastecimento de Água e Saneamento do Minho
e Lima, a desenvolver no município de Vila Nova de Cerveira, a
favor da sociedade Águas do Minho e Lima, S. A.
Os encargos com a expropriação são da responsabilidade da sociedade Águas do Minho e Lima, S. A.
12 de Dezembro de 2005. — O Secretário de Estado do Ordenamento do Território e das Cidades, João Manuel Machado Ferrão.
Ficha de identificação dos proprietáriso e das parcelas
Expropriação
Denominação: reservatório de Bagoada
Parcela n.o 1
Localização (lugar, rua, freguesia, concelho): lugar de Bagoada,
Loivo, Vila Nova de Cerveira.
Matriz artigo n.o 1250, rústica.
Registo na conservatória n.o 7517 B 19.
Confrontações da parcela:
Norte — estrada camarária;
Nascente — reservatório de água;
Sul — José Alberto Amaro Malheiro;
Poente — José Alberto Amaro Malheiro e reservatório de água.
Confrontações do terreno onde se insere a parcela (do registo
matricial):
Norte — Junta de Freguesia;
Nascente — Manuel da Silva Araújo;
Sul — Alberto Carmo Alves;
Poente — António Teixeira Alves.
Proprietário: Alberto da Conceição Martins.
Domicílio: Segirem, 4920 Vila Nova de Cerveira.
Outros interessados: . . .
Previsto em instrumento de gestão territorial: área florestal.
Área total da parcela — 452 m2.
Área total do terreno onde se insere a parcela — 340 m2.

Despacho n.o 233/2006 (2.a série). — Pretende a Águas do
Oeste, S. A., empresa concessionária do Sistema Multimunicipal de
Abastecimento e Saneamento do Oeste, levar a efeito a construção
do sistema de saneamento da Gosundeira, servindo parte das freguesias de Sobral de Monte Agraço, São Quintino e Sapataria, no
concelho de Sobral de Monte Agraço, e utilizando para o efeito terrenos afectos à Reserva Ecológica Nacional do concelho de Sobral
de Monte Agraço, por força da delimitação constante da Resolução
do Conselho de Ministros n.o 54/2000, de 1 de Junho, publicada no
Diário da República 1.a série-B, n.o 144, de 24 de Junho de 2000.
O sistema de saneamento será constituído por estações elevatórias,
estação de tratamento de águas residuais, colectores e emissários.

