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PARTE C
PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
Direcção-Geral das Autarquias Locais
Declaração (extracto) n.o 144/2006
Torna-se público que o Secretário de Estado Adjunto e da Administração Local, por despacho de 17 de Agosto de 2006, a pedido da
Câmara Municipal de Viseu, declarou a utilidade pública da expropriação das parcelas de terreno a seguir referenciadas e identificadas
na planta anexa:
Número da matriz e freguesia
Parcela

Proprietário(s)

Área
(metros
quadrados)

A1

José de Jesus Castro e mulher, Arminda de Campos Rodrigues

220

A2

José de Jesus Castro e mulher, Arminda de Campos Rodrigues

30

Rústico

Urbano

Número
da Conservatória
do Registo Predial

345
Coração de Jesus
345
Coração de Jesus

—

842

—

842

A expropriação destina-se ao arruamento de ligação da Avenida do Capitão Homem Ribeiro à EN 337.1 — circunvalação.
Aquele despacho foi emitido ao abrigo dos artigos 1.o e 3.o, n.o 1, do Código das Expropriações, aprovado pela Lei n.o 168/99, de 18
de Setembro, tem os fundamentos de facto e de direito expostos nas informações técnicas n.os 40/DSJ e 113/DSJ, de 16 de Março e de
7 de Agosto de 2006, respectivamente, da Direcção-Geral das Autarquias Locais, e tem em consideração os documentos constantes do
processo n.o 123.088.05, daquela Direcção-Geral.
1 de Setembro de 2006. — O Subdirector-Geral, Paulo Mauritti.

Instituto do Desporto de Portugal
Despacho (extracto) n.o 19 536/2006
Por despacho de 11 de Agosto de 2006 da direcção do Instituto
do Desporto de Portugal (IDP), José Manuel Chabert Vicente da
Silva, assessor do quadro de pessoal do ex-Centro de Estudos e Formação Desportiva (CEFD), é nomeado, precedendo concurso interno
de acesso limitado e obtida a confirmação de declaração de cabimento
orçamental da 1.a Delegação da Direcção-Geral do Orçamento, na
categoria de assessor principal, da carreira técnica superior jurista,
ficando posicionado no escalão 1, índice 710, com efeitos a partir
da data da aceitação do lugar. (Não está sujeito a fiscalização prévia
do Tribunal de Contas.)
30 de Agosto de 2006. — O Presidente da Direcção, Luís Bettencourt
Sardinha.
Despacho (extracto) n.o 19 537/2006
Por despacho de 11 de Agosto de 2006 da direcção do Instituto
do Desporto de Portugal (IDP), Maria Regina Martinez de Rezende,
técnica superior principal do quadro de pessoal do ex-Instituto Nacional do Desporto (IND), é nomeada, precedendo concurso interno
de acesso limitado e obtida a confirmação de declaração de cabimento
orçamental da 1.a Delegação da Direcção-Geral do Orçamento, na
categoria de assessora, da carreira técnica superior de arquitectura,
ficando posicionada no escalão 2, índice 660, com efeitos a partir
da data da aceitação do lugar. (Não está sujeito a fiscalização prévia
do Tribunal de Contas.)
30 de Agosto de 2006. — O Presidente da Direcção, Luís Bettencourt
Sardinha.
Despacho (extracto) n.o 19 538/2006
Por despacho de 11 de Agosto de 2006 da direcção do Instituto
do Desporto de Portugal (IDP), João Carlos Delicado Páscoa, assessor
do quadro de pessoal do ex-Complexo de Apoio às Actividades Desportivas (CAAD), é nomeado, precedendo concurso interno de acesso
limitado e obtida a confirmação de declaração de cabimento orçamental da 1.a delegação da Direcção-Geral do Orçamento, na categoria de assessor principal, da carreira técnica superior de arquitectura,
ficando posicionado no escalão 1, índice 710, com efeitos a partir

