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Despacho (extracto) n.o 19 559/2006

Torna-se necessário proceder à substituição de um dos elementos
que integra as comissões de acompanhamento previstas no Decreto-Lei n.o 86/2003, de 26 de Abril, constituídas pelos despachos conjuntos n.os 714/2003, de 19 de Julho, 1061/2003, de 27 de Novembro,
461/2004, de 29 de Julho, e 471/2004, de 30 de Julho, com as alterações
introduzidas pelo despacho conjunto n.o 147/2005, de 21 de Fevereiro,
e pelo despacho conjunto n.o 336/2006, de 13 de Abril, de modo
a assegurar o regular funcionamento das mesmas.
Assim, e atendendo ao disposto no artigo 8.o, n.o 3, do Decreto-Lei
n.o 86/2003, de 26 de Abril, determina-se o seguinte:
1 — É nomeado representante do Ministério das Obras Públicas,
Transportes e Comunicações o engenheiro Pedro Durão Lopes para
substituir o licenciado Miguel Teixeira Ferreira Roquette nas referidas
comissões de acompanhamento, por impedimento deste.
2 — O presente despacho produz efeitos a partir da data da sua
assinatura.

Por despacho de 18 de Agosto de 2006 do contra-almirante director
do Serviço de Pessoal, por subdelegação do vice-almirante superintendente dos Serviços do Pessoal, foram nomeados no lugar de técnico
de informática do grau 2, nível 1, da carreira de técnico de informática
do quadro do pessoal civil da Marinha, precedendo concurso, os
seguintes técnicos de informática do grau 1, o 1.o e o 2.o do nível 2
e a 3.a e 4.a do nível 3, da mesma carreira e quadro, ficando exonerados
do lugar que ocupam a partir da data de aceitação da nomeação
no novo lugar:

7 de Agosto de 2006. — O Ministro de Estado e das Finanças,
Fernando Teixeira dos Santos. — O Ministro das Obras Públicas, Transportes e Comunicações, Mário Lino Soares Correia.
Despacho n.o 19 557/2006
Nos termos do n.o 3, alínea a), da Resolução do Conselho de Ministros n.o 66/2002, de 3 de Abril, alterada pela Resolução do Conselho
de Ministros n.o 117/2002, de 2 de Outubro, a equipa de missão designada por Gabinete do Metro Sul do Tejo, encarregue de proceder
à verificação do cumprimento dos objectivos definidos no contrato
de concessão da rede de metropolitano ligeiro da margem sul do
Tejo, é constituída, designadamente, por uma personalidade a designar
pelo Ministro da Obras Públicas, Transportes e Comunicações.
Tendo terminado o período inicialmente previsto para a concretização da 1.a fase da rede, entende-se necessário proceder à designação de novo representante do Ministro da Obras Públicas, Transportes e Comunicações.
Assim, determina-se o seguinte:
1 — Cessar a designação do licenciado António Paulo Leite Brito
da Silva para integrar a equipa de missão designada por Gabinete
do Metro Sul do Tejo.
2 — Designar a licenciada Maria da Conceição Carapinha Oliveira
para integrar a referida equipa de missão em representação do Ministro das Obras Públicas, Transportes e Comunicações mantendo-se
o estatuto remuneratório anteriormente fixado pelo despacho conjunto n.o 236/2003, de 7 de Março.
3 — O presente despacho produz efeitos desde 1 de Março de 2006.
18 de Agosto de 2006. — Pelo Ministro de Estado e das Finanças,
João José Amaral Tomaz, Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais. — O Ministro das Obras Públicas, Transportes e Comunicações, Mário Lino Soares Correia.

MINISTÉRIO DA DEFESA NACIONAL
MARINHA

Nuno Miguel dos Prazeres Moura, para o 1.o escalão.
António José Fernandes Pereira, para o escalão 1.
Ana Paula Fernandes da Silva Faria, para o escalão 1.
Maria Manuela Vaz de Lima Vieira de Amorim dos Santos Serra,
para o escalão 2.
7 de Setembro de 2006. — O Chefe da Repartição, Carlos Alberto
Restani Graça Alves Moreira, capitão-de-mar-e-guerra.

MINISTÉRIO DA JUSTIÇA
Direcção-Geral da Administração da Justiça
Declaração (extracto) n.o 145/2006
Declara-se que foi convertida em definitiva, nos termos do n.o 3
do artigo 6.o do Decreto-Lei n.o 497/99, de 19 de Novembro, a nomeação em comissão extraordinária de serviço de José Ferreira de Sousa
como técnico profissional de 2.a classe, área de arquivo, no quadro
do Tribunal da Comarca de Penafiel.
7 de Setembro de 2006. — A Directora de Serviços, Helena Almeida.
Despacho (extracto) n.o 19 560/2006
Por despacho de 31 de Agosto de 2006 do subdirector-geral, por
delegação da directora-geral (Diário da República, 2.a série, n.o 35
de 17 de Fevereiro de 2006), foi Maria Guilhermina Pereira da Silva
Ramos, telefonista do quadro do Tribunal Administrativo e Fiscal
de Leiria, posicionada no escalão 6, índice 194, reclassificada profissional e definitivamente como assistente administrativa no mesmo
Tribunal Administrativo e Fiscal, passando a auferir pelo escalão 1,
índice 199.
1 de Setembro de 2006. — A Directora de Serviços, Helena Almeida.

MINISTÉRIO DO AMBIENTE, DO ORDENAMENTO
DO TERRITÓRIO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL
Comissão de Coordenação e Desenvolvimento
Regional de Lisboa e Vale do Tejo
Aviso n.o 10 498/2006

Superintendência dos Serviços de Pessoal
Direcção do Serviço de Pessoal
Repartição de Militarizados e Civis
Despacho (extracto) n.o 19 558/2006
Por despacho de 18 de Agosto de 2006 do contra-almirante director
do Serviço de Pessoal, no exercício das funções do vice-almirante
superintendente dos Serviços de Pessoal, ao abrigo do artigo 41.o
do Código do Procedimento Administrativo, por delegação do almirante Chefe do Estado-Maior da Armada, foi Celeste da Luz Monteiro
Rodrigues, assistente administrativa principal do escalão 2 do quadro
de pessoal da Administração Regional de Saúde, Sub-Região de Saúde
de Setúbal, transferida para o quadro de pessoal civil da Marinha,
para a mesma categoria e escalão.
Esta transferência determina a exoneração do anterior lugar, com
efeitos à data da aceitação do novo lugar.
7 de Setembro de 2006. — O Chefe da Repartição, Carlos Alberto
Restani Graça Alves Moreira, capitão-de-mar-e-guerra.

1 — Nos termos da alínea c) do n.o 4 do artigo 6.o, do n.o 3 do
artigo 8.o, da alínea a) do artigo 9.o, do artigo 27.o e do n.o 3 do
artigo 28.o do Decreto-Lei n.o 204/98, de 11 de Julho, faz-se público
que, por despacho de 4 de Setembro de 2006 do presidente da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional de Lisboa e Vale
do Tejo, se encontra aberto, pelo prazo de 10 dias úteis a contar
da data da publicação do presente aviso no Diário da República, concurso interno de acesso misto para provimento de quatro lugares
na categoria de assistente administrativo principal, da carreira de assistente administrativo, do quadro de pessoal da ex-Direcção Regional
do Ambiente e Recursos Naturais de Lisboa e Vale do Tejo
(ex-DRARNLVT), constante do mapa III anexo à Portaria n.o 1031/95,
de 23 de Agosto, sendo fixadas as seguintes quotas:
Referência A — para funcionários pertencentes ao quadro de pessoal da ex-DRARNLVT — três lugares;
Referência B — para funcionários não pertencentes ao quadro de
pessoal da ex-DRARNLVT — um lugar.
2 — Prazo de validade — o concurso visa apenas o provimento dos
lugares mencionados, caducando com o respectivo preenchimento.
3 — Área funcional — nas áreas de actividade administrativa, designadamente contabilidade, pessoal, expediente e arquivo, património e economato, apoio administrativo e processamento de texto.

