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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;
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d) Na comissão técnica especializada da área do comércio, em
substituição de Ana Paula Dias Mota Filipe, nomeio Ana
Maria Jesus Oleiro Correia Santos, que exercerá as funções
de coordenadora;
e) Na comissão técnica especializada da área da construção civil
e obras públicas, em substituição de Helena Sofia Rangém
Ventura Simões Rosa, nomeio Fernanda João Vizetto Guerreiro Duarte;
f) Na comissão técnica especializada da área da energia, em
substituição de Helena Sofia Rangém Ventura Simões Rosa,
nomeio Sónia Helena Mendes Pólvora Martins;
g) Na comissão técnica especializada da área da hotelaria, restauração e turismo, em substituição de António Saraiva Leitão, nomeio Olívia Maria Santana Araújo de Matos, que exercerá as funções de coordenadora;
h) Na comissão técnica especializada da área das indústrias químicas, em substituição de Ana Cláudia Formiga Fernandes
Valente, nomeio Sandra Cristina Nunes Lameira, que exercerá as funções de coordenadora;
i) Na comissão técnica especializada da área da madeira, mobiliário e cortiça, em substituição de Domingos Moura dos Santos e de Susana Isabel Guiomar do Rosário Catarino, nomeio
Carlos Manuel Nabais Ribeiro Diogo e Teresa Margarida
Fonseca Alexandre Araújo Pereira, exercendo o primeiro as
funções de coordenador;
j) Na comissão técnica especializada da área da metalurgia e
metalomecânica, em substituição de Laurinda Rodrigues Fer-

Número

1
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k)

l)

m)
n)

reira dos Santos Pinto, nomeio Luciano Afonso Marques dos
Santos, que exercerá as funções de coordenador;
Na comissão técnica especializada da área da produção e
transformação de pasta de papel, em substituição de Teresa
Paula Vigia Bento Múrias, nomeio João Rui Casanova
Lourenço;
Na comissão técnica especializada da área das rochas ornamentais e industriais, em substituição de Helena Sofia Rangém Ventura Simões Rosa, nomeio Cristina Maria Marcelino
Flora;
Na comissão técnica especializada da área da saúde, em substituição de Ana Cristina Soares Melro Carta Gaudich, nomeio
Isabel Maria Abre Marçano;
Na comissão técnica especializada da área dos transportes
rodoviários, em substituição de Suzana Maria Nunes dos Reis,
nomeio Cristina Maria Marcelino Flora.

3 de Março de 2006. — O Secretário de Estado do Emprego e
da Formação Profissional, Fernando Medina Maciel Almeida Correia.

Direcção-Geral do Emprego e das Relações de Trabalho
Aviso n.o 3718/2006 (2.a série). — Em cumprimento do disposto
no artigo 275.o do Decreto-Lei n.o 59/99, de 8 de Março, a seguir
se publica a lista de adjudicação de obras públicas efectuadas por
esta Direcção-Geral durante o ano de 2005:

Designação da empreitada

Empresa

Tipo

Remodelação e conservação das zonas comuns
do 7.o piso do edifício do MTSS, sito na Praça
de Londres, 2, Lisboa.

Fraterna — Engenharia, Consultoria e Construção, L.da

Concurso limitado sem publicação de anúncio.

Valor
(em euros)
(sem IVA)

53 436,11

8 de Março de 2006. — O Director-Geral, Fernando Ribeiro Lopes.

Instituto de Gestão Financeira da Segurança Social, I. P.
Deliberação n.o 353/2006. — Por despachos dos conselhos directivos do Instituto Superior de Agronomia de 8 de Março de 2006
e do Instituto de Gestão Financeira da Segurança Social, I. P., de
2 de Fevereiro de 2006:
Ana Paula Monteiro Ferreira Pereira, assistente administrativa especialista do quadro de pessoal do Instituto Superior de Agronomia — transferida para idêntico lugar do quadro de pessoal do Instituto de Gestão Financeira da Segurança Social, I. P., nos termos
do disposto no artigo 25.o do Decreto-Lei n.o 427/89, de 7 de Dezembro, com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.o 218/98,
de 17 de Julho, reportando efeitos a 13 de Março de 2006. (Não
carece de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)
10 de Março de 2006. — A Directora de Carreiras e Desenvolvimento, Isabel Grilo.

Instituto da Segurança Social, I. P.
Centro Nacional de Pensões
o

a

Despacho n. 6672/2006 (2. série). — No uso da faculdade conferida pelo n.o 4 do despacho n.o 17 514/2001 e pelo n.o 2 do despacho
o
n. 3621/2002, ambos do director do Centro Nacional de Pensões,
publicados, respectivamente, no Diário da República, 2.a série, n.os 193,
de 21 de Agosto de 2001, e 40, de 16 de Fevereiro de 2002, subdelego:
1 — Na directora de núcleo Celestina Conceição Soares Moura
Antunes, os poderes para despachar os pedidos de concessão de prestações de segurança social requeridas ao Centro Nacional de Pensões
que se insiram na área de actuação desta Unidade.
2 — Na directora de núcleo acima indicada:
2.1 — Os poderes, no meu impedimento, para autorizar o gozo
de férias e a sua alteração e para aprovar o mapa de férias relativamente ao pessoal do respectivo núcleo.
2.2 — Os poderes a que se referem os n.os 1.1, 1.2, 1.3 e 1.6 do
despacho n.o 3621/2002, relativamente ao pessoal da respectiva unidade orgânica.

3 — O presente despacho tem efeitos a partir da data da sua assinatura, ficando ratificados os actos anteriormente praticados pela
directora de núcleo que se insiram no seu âmbito, não abrangidos
por anteriores delegações.
6 de Março de 2006. — A Directora da Unidade de Prestações
por Invalidez/Velhice 2, Teresa Freitas.

MINISTÉRIO DA SAÚDE
Administração Regional de Saúde do Norte
Sub-Região de Saúde de Vila Real
Rectificação n.o 451/2006. — Por ter saído com inexactidão o
aviso n.o 2842/2006 (2.a série), publicado no Diário da República,
2.a série, n.o 46, de 6 de Março de 2006, rectifica-se que onde se
lê: «16 de Agosto de 2006» deve ler-se «16 de Agosto de 2005».
8 de Março de 2006. — Pelo Coordenador, o Director de Serviços
da Administração Geral, Virgílio Lopes Miguel.

Direcção-Geral da Saúde
Centro Regional de Alcoologia do Sul
Aviso n.o 3719/2006 (2.a série). — Nos termos do disposto no
n.o 3 do artigo 95.o do Decreto-Lei n.o 100/99, de 31 de Março, faz-se
público que se encontra afixada na secretaria do Centro Regional
de Alcoologia do Sul a lista de antiguidade do pessoal em serviço
neste Centro, abrangido pelo citado decreto-lei.
Os funcionários dispõem de 30 dias a contar da data de publicação
do presente aviso para reclamação ao dirigente máximo do serviço.
9 de Março de 2006. — A Administradora, Margarida Jordão.

