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Direcção-Geral dos Edifícios e Monumentos Nacionais
Despacho (extracto) n.o 6664/2006 (2.a série). — Por despacho
do director-geral de 2 de Março de 2006:
João Manuel Franco Esteves, técnico profissional especialista principal
da carreira de desenhador do quadro da Direcção Regional de
Monumentos de Lisboa, desta Direcção-Geral — transferido para
idêntica categoria e carreira para o quadro da Direcção Regional
de Edifícios e Monumentos do Sul, também desta Direcção-Geral,
ao abrigo do artigo 25.o do Decreto-Lei n.o 427/89, de 7 de Dezembro. (Isento de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)
3 de Março de 2006. — A Directora de Serviços, Teresa Moreira
de Melo.
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Despacho (extracto) n.o 6667/2006 (2.a série). — Por despacho
de 19 de Janeiro de 2006 do subdirector regional de Agricultura do
Ribatejo e Oeste, no uso de competências delegadas, após parecer
prévio favorável da secretária-geral-adjunta do Ministério da Agricultura, do Desenvolvimento Rural e das Pescas de 12 de Janeiro
de 2006, foi autorizada a técnica profissional especialista, da carreira
técnico-profissional, Maria Madalena Dias Vaz Camilo, do quadro
de pessoal da Direcção Regional de Agricultura do Ribatejo e Oeste,
a exercer, em comissão de serviço extraordinária, por um período
de seis meses, com início em 1 de Março de 2006, as funções correspondentes às de especialista de informática do grau 1, nível 1,
da carreira de especialista de informática, nos termos e para os efeitos
do artigo 6.o, n.o 2, do Decreto-Lei n.o 497/99, de 19 de Novembro,
auferindo pelo índice 340. (Isento de fiscalização prévia do Tribunal
de Contas.)
6 de Março de 2006. — O Director Regional, António José Rego.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA E DA INOVAÇÃO
Secretaria-Geral
Rectificação n.o 449/2006. — Para os devidos efeitos e por ter
saído com inexactidão, rectifica-se o aviso n.o 1873/2006 (2.a série),
inserto no Diário da República, 2.a série, n.o 32, de 14 de Fevereiro
de 2006, a p. 2080. Assim, onde se lê «João Pedro Goes Balancho
[. . .] escalão 1, índice 151» deve ler-se «João Pedro Goes Balancho
[. . .] escalão 5, índice 165».
9 de Março de 2006. — O Secretário-Geral, Mário Silva.

Escola de Pesca e de Marinha do Comércio
Louvor n.o 305/2006. — No momento em que a cozinheira Maria
de Jesus Ribeiro Génio vai deixar de exercer funções por razões de
aposentação, apraz-me louvar as suas qualidades profissionais e pessoais, demonstradas durante o tempo dedicado à Escola de Pesca
e de Marinha do Comércio.
A sua dedicação, iniciativa, aperfeiçoamento constante e sentido
de responsabilidade são qualidades que evidenciam uma postura que
dignifica e prestigia a Administração Pública e a tornam credora de
público louvor, que lhe confiro neste momento.
8 de Março de 2006. — O Director, Carlos Serôdio.

MINISTÉRIO DA AGRICULTURA,
DO DESENVOLVIMENTO RURAL E DAS PESCAS

MINISTÉRIO DAS OBRAS PÚBLICAS,
TRANSPORTES E COMUNICAÇÕES

Direcção Regional de Agricultura do Alentejo

Gabinete da Secretária de Estado dos Transportes

o

Rectificação n. 450/2006. — Para os devidos efeitos, declara-se
que no despacho (extracto) n.o 3575/2006 (2.a série), publicado no
Diário da República, 2.a série, n.o 33, de 15 de Fevereiro de 2006,
a p. 2166, rectifica-se que onde se lê «Rui Alexandre Cançado Barriga»
deve ler-se «Rui Alexandre Cançado Ribeiro Barriga».
8 de Março de 2006. — O Director Regional, Augusto José de Sousa
Gouveia.

Direcção Regional de Agricultura do Ribatejo e Oeste
Despacho (extracto) n.o 6665/2006 (2.a série). — Por despacho
de 9 de Fevereiro de 2006 do director regional de Agricultura do
Ribatejo e Oeste:
António Carlos Fernandes Tuna, Joaquim Manuel Gomes dos Santos
e Pedro José Leal dos Santos Reis, operários da carreira de operário
altamente qualificado (mecânico), do quadro de pessoal da Direcção
Regional de Agricultura do Ribatejo e Oeste — nomeados,
mediante concurso, na categoria de operário principal, da mesma
carreira e quadro, com efeitos reportados a 11 de Janeiro de 2006,
considerando-se exonerados dos lugares anteriores a partir da
mesma data. (Isentos de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)
10 de Fevereiro de 2006. — O Director Regional, António José Rego.
Despacho (extracto) n.o 6666/2006 (2.a série). — Por despacho
de 19 de Janeiro de 2006 do subdirector regional de Agricultura do
Ribatejo e Oeste, no uso de competências delegadas, após parecer
prévio favorável da secretária-geral-adjunta do Ministério da Agricultura, do Desenvolvimento Rural e das Pescas de 12 de Janeiro
de 2006, foi autorizado o técnico de 1.a classe da carreira de engenheiro
técnico agrário Francisco Nuno Cadete David Bastos, do quadro de
pessoal da Direcção Regional de Agricultura do Ribatejo e Oeste,
a exercer, em comissão de serviço extraordinária, por um período
de um ano, com início em 1 de Março de 2006, as funções correspondentes às de técnico superior de 2.a classe, da carreira técnica
superior, nos termos e para os efeitos do artigo 6.o, n.o 2, do Decreto-Lei n.o 497/99, de 19 de Novembro, auferindo pelo índice 355.
(Isento de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)
6 de Março de 2006. — O Director Regional, António José Rego.

Despacho n.o 6668/2006 (2.a série). — Considerando que a ligação ferroviária no designado «Eixo Norte-Sul», através da Ponte 25
de Abril, já em exploração, além de eliminar a descontinuidade até
então verificada neste modo de transporte, veio introduzir, inegavelmente, factores de modernização e segurança, oferecendo novos
serviços à comunidade;
Considerando que as acções programadas de modernização do
caminho de ferro a sul do Tejo estão a ser eficazmente implementadas,
sendo já uma realidade de enorme relevância social a ligação ferroviária, na vertente suburbana, entre Lisboa e Setúbal:
É pois neste quadro de profundas remodelações que assume também vital importância a construção do designado «ramal da Siderurgia
Nacional», projectado a partir da estação de Coina e integrado na
linha do Sul, empreendimento que se reveste de alto valor estratégico
no desenvolvimento do transporte ferroviário de mercadorias pesadas
e na regulação do tráfego rodo-ferroviário.
Por isso, torna-se imprescindível a expropriação das parcelas de
terreno necessárias à sua construção, cuja implantação se localiza
para além dos actuais limites do domínio público ferroviário.
Considerando o interesse nacional de que se reveste a construção
do ramal acima referido e das respectivas obras complementares, nos
termos e ao abrigo da delegação de competências constante do despacho n.o 16 347/2005 (2.a série), de 7 de Julho, publicado no Diário
da República, 2.a série, n.o 143, de 27 de Julho de 2005:
A requerimento da Rede Ferroviária Nacional — REFER, E. P.,
considerando que para a materialização das referidas obras é indispensável a expropriação das mencionadas parcelas de terreno, no
uso dos poderes conferidos pelos artigos 1.o, 3.o, 14.o, n.o 1, alínea a),
e 15.o todos do Código das Expropriações, aprovado pela Lei
n.o 168/99, de 18 de Setembro, e tendo em vista o atempado desenvolvimento dos trabalhos, determino o seguinte:
1 — A declaração de utilidade pública, com carácter de urgência,
da expropriação das já citadas parcelas de terreno, constantes das
plantas e dos mapas de áreas que em anexo se publicam.
2 — Autorizar a REFE, E. P., a tomar posse administrativa das
parcelas de terreno anteriormente referidas, ao abrigo do n.o 1 do
artigo 19.o do mesmo Código.
3 — Os encargos com as expropriações são da responsabilidade
da REFER, E. P., para os quais dispõe de cobertura financeira.
7 de Março de 2006. — A Secretária de Estado dos Transportes,
Ana Paula Mendes Vitorino.
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Ramal ferroviário entre a estação de Coina e o futuro portão da Siderurgia Nacional
Distrito: Setúbal.
Concelho: Seixal.
Freguesia: Paio Pires.

Data: Fevereiro de 2006.
Identificação do prédio

Folha

01-RSN/02

02-RSN/02

01-RSN/02

Número
da parcela

Proprietários

1
1.1
1.1S
1.2
1.3
1.4

António Xavier de Lima e mulher, Maria de Fátima
Pires, Rua Dezasseis, lote 18, Paivas, 2840
Amora.

2

GRAPHICSLEADERPACKAGING — Artes
Gráficas, S. A., Várzea do Andrade, Cabeço de
Montachique, Fanhões, 2670-691 Fanhões.

Finanças

Registo predial

Rústico, 10, secção P (parte),
urbano 214.

Ficha n.o 01244 . . . . . . . . . .

Área
a expropriar
(metros
quadrados)

Área
sob. event.
a expropriar
(metros
quadrados)

Área
de ocupação
temporária
(metros
quadrados)

Área
de ónus
de servidão
(metros
(quadrados)
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Projecto de expropriações — Mapa de áreas

7 970
3 159
1 228
363
245
728

Rústico, 10, secção P (parte) . . .

Ficha n.o 01815 . . . . . . . . . .

11 899
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Interessado:
GRAPHICSLEADER III — Imobiliária, S. A.,
Estrada de Paço de Arcos, 79, Alto da Bela Vista,
Cacém, 2735 Cacém.
Credores hipotecários:
Banco Espírito Santo, S. A., Avenida da Liberdade,
195, 1250-142 Lisboa.
Banco BPI, S. A., Rua de Sá da Bandeira, 20,
4000-427 Porto.
01-RSN/02

3

Bensaúde, S. A., Largo de Vasco Bensaúde, 13,
Ponta Delgada, 9240-113 Ponta Delgada SVC.

Rústico, 7, secção P . . . . . . . . . .

Ficha n.o 01279 . . . . . . . . . .

5 629

01-RSN/02

4
4S

Bensaúde, S. A., Largo de Vasco Bensaúde, 13,
Ponta Delgada, 9240-113 Ponta Delgada SVC.

Rústico, 6, secção P . . . . . . . . . .

Ficha n.o 01278 . . . . . . . . . .

3 300

02-RSN/02

5

JODIMITEX — Sociedade Imobiliária, L.da, Rua
de 25 de Abril, 9, Arranhó, 2630-203 Arruda dos
Vinhos.

Urbano, 1273 . . . . . . . . . . . . . . . .

Ficha n.o 02097 . . . . . . . . . .

45

01-RSN/02

6
6S

ECODETRA — Sociedade de Tratamento e Deposição de Resíduos, S. A., Parque Industrial da
Siderurgia Nacional, Avenida da Siderurgia
Nacional, 1, 2840-075 Aldeia de Paio Pires.

Urbano, 1211 . . . . . . . . . . . . . . . .

24 750, fl. 10 v.o, do livro
B-68.

4 305

952
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Área
de ónus
de servidão
(metros
(quadrados)

Instituto Portuário e dos Transportes Marítimos, I. P.

1 636
Ficha n.o 01076 . . . . . . . . . .
Rústico, 1, secção N (parte) . . . .
Siderurgia Nacional — Empresa de Serviços, S. A.,
Paio Pires, Seixal, 2840-075 Aldeia de Paio Pires.
9
02-RSN/02

António Xavier de Lima e mulher, Maria de Fátima
Pires, Rua Dezasseis, lote 18, Paivas, 2840
Amora.

8
02-RSN/02

Interessado:

18 229
Omisso . . . . . . . . . . . . . . . . .
Rústico, 11, secção P . . . . . . . . .

7
02-RSN/02

Maria de Jesus de Almeida Lima Cordeiro, Rua
de São Domingos de Benfica, 101, 1500-558
Lisboa.

5 357
24 751, fl. 11 do livro B-68
Urbano, 1206 . . . . . . . . . . . . . . . .

Finanças
Proprietários
Número
da parcela
Folha

ECODETRA — Sociedade de Tratamento e Deposição de Resíduos, S. A., Parque Industrial da
Siderurgia Nacional, Avenida da Siderurgia
Nacional, 1, 2840-075 Aldeia de Paio Pires.

Despacho n.o 6670/2006 (2.a série). — Nos termos e para os
efeitos do n.o 2 do artigo 185.o da Constituição da República Portuguesa, serei substituído na minha ausência nos próximos dias 13
a 20 de Março de 2006, por motivos da minha deslocação à República
Democrática de Timor-Leste, no quadro da cooperação desenvolvida
no âmbito do Ministério do Trabalho e da Solidariedade Social, pelo
Secretário de Estado da Segurança Social Dr. Pedro Manuel Dias
de Jesus Marques.

Identificação do prédio

3 de Março de 2006. — O Presidente do Conselho de Administração, Eduardo Martins.

Registo predial

a) Assinar o expediente, despacho e correspondência relativos
a assuntos correntes e de gestão administrativa e financeira;
b) Autorizar despesas com aquisição de bens e serviços de funcionamento, até ao limite de E 750, nos termos legais,
excluindo despesas de representação, aquisição de bens de
equipamento e serviços e horas extraordinárias.

Área
a expropriar
(metros
quadrados)

Área
sob. event.
a expropriar
(metros
quadrados)

Área
de ocupação
temporária
(metros
quadrados)

Despacho n.o 6669/2006 (2.a série). — Ao abrigo das disposições
conjugadas dos artigos 35.o e 36.o do Código do Procedimento Administrativo, aprovado pelo Decreto-Lei n.o 442/91, de 15 de Novembro,
com as alterações decorrentes do Decreto-Lei n.o 6/96, de 31 de
Janeiro, e tendo em conta as competências que, nos termos dos n.os 2
e 3 do artigo 14.o dos Estatutos do Instituto Portuário e dos Transportes Marítimos (IPTM), anexos ao Decreto-Lei n.o 257/2002, de
22 de Novembro, resultam da atribuição da gestão do pelouro dos
portos do Sul, deliberada pelo conselho de administração, na sua
reunião de 2 de Março de 2006:
Subdelego no director de serviços de Obras e Exploração, engenheiro João José Reis Peleja, a competência para a prática dos seguintes actos, no âmbito da Delegação para a Gestão dos Portos do Sul
do IPTM:

MINISTÉRIO DO TRABALHO
E DA SOLIDARIEDADE SOCIAL
Gabinete do Ministro

7 de Março de 2006. — O Ministro do Trabalho e da Solidariedade
Social, José António Fonseca Vieira da Silva.

Gabinete do Secretário de Estado do Emprego
e da Formação Profissional
Despacho n.o 6671/2006 (2.a série). — Considerando que o
Decreto-Lei n.o 95/92, de 23 de Maio, ao estabelecer o regime de
certificação profissional, prevê a criação de comissões técnicas especializadas, de base tripartida, que têm como competências a elaboração
de projectos de normas de certificação e a emissão de pareceres para
determinados sectores ou áreas profissionais;
Considerando que nos termos da alínea a) do n.o 2 do artigo 16.o
do referido diploma, o Ministro do Trabalho e da Solidariedade Social
deverá nomear dois técnicos qualificados das áreas do emprego, formação profissional e trabalho para integrar as comissões técnicas especializadas, assumindo um deles a função de coordenador;
Considerando ainda a necessidade de proceder a reajustamentos
em algumas comissões técnicas especializadas, em função de proposta
apresentada nesse sentido pelo conselho directivo do IEFP e no uso
dos poderes que me foram conferidos pelo despacho n.o 10 847/2005
(2.a série), de 28 de Abril, publicado no Diário da República, 2.a série,
de 13 de Maio de 2005, determino:
a) Na comissão técnica especializada da área da aviação civil,
em substituição de Sónia Alexandra Domingos Pinto e de
Teresa Paula Vigia Bento Múrias, nomeio Miguel Óscar
Machado Crespo e Ana Cristina da Costa de Almeida Mendes
Pinto, exercendo o primeiro as funções de coordenador;
b) Na comissão técnica especializada da área do calçado, em
substituição de Susana Isabel Guiomar do Rosário Catarino,
nomeio Fernanda João Vizetto Guerreiro Duarte;
c) Na comissão técnica especializada da área da cerâmica, em
substituição de Susana Maria Nunes dos Reis, nomeio Paula
Cristina Girão Bastos;

