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Despacho n.o 2517/2001 (2.a série). — Ao abrigo do disposto
no artigo 5.o do Decreto-Lei n.o 464/82, de 9 de Dezembro, e no
n.o 1 do artigo 9.o do Decreto-Lei n.o 323-H/2000, de 19 de Dezembro,
é requisitado aos CTT — Correios de Portugal, S. A., obtida a anuên-
cia do respectivo conselho de administração e do interessado, o enge-
nheiro José Augusto Heitor da Fonseca, para exercer funções de vogal
do conselho de administração da RAVE — Rede Ferroviária de Alta
Velocidade, S. A., com efeitos reportados a partir de 5 de Janeiro
de 2001, data a partir da qual termina o exercício de funções idênticas
na TAP — Air Portugal, S. A.

15 de Janeiro de 2001. — O Secretário de Estado dos Transportes,
António Guilhermino Rodrigues.

Despacho n.o 2518/2001 (2.a série). — Ao abrigo do disposto
no artigo 5.o do Decreto-Lei n.o 464/82, de 9 de Dezembro, e no
artigo 17.o do Decreto-Lei n.o 558/99, de 17 de Dezembro, é requi-
sitado à CP — Caminhos de Ferro Portugueses, E. P., obtida a anuên-
cia do respectivo conselho de gerência e do interessado, o enge-
nheiro Arménio Jerónimo Martins Matias, para exercer funções de
vogal do conselho de administração da RAVE — Rede Ferroviária
de Alta Velocidade, S. A., com efeitos reportados a 5 de Janeiro
de 2001.

15 de Janeiro de 2001. — O Secretário de Estado dos Transportes,
António Guilhermino Rodrigues.

Despacho n.o 2519/2001 (2.a série). — Nos termos do artigo 4.o
do Decreto-Lei n.o 299-B/98, de 29 de Setembro, a efectiva assunção,
pelo Instituto Nacional do Transporte Ferroviário, das atribuições
que lhe são conferidas aplica-se de imediato ao caminho de ferro,
enquanto a sua extensão a outros modos de transporte ferroviário
é definida por despacho do ministro da tutela.

Tendo a Câmara Municipal de Oeiras manifestado a intenção de
instalar um sistema automático de transporte urbano, com o objectivo
de assegurar o transporte público de passageiros entre a linha do
caminho de ferro Lisboa-Cascais, a partir da estação de Paço de Arcos,
e os principais centros empresariais, comerciais e habitacionais do
concelho de Oeiras;

Uma vez que a proposta apresentada poderá classificar-se como
sendo um funicular, com deslocação horizontal, constituindo assim
uma solução pioneira a nível nacional, é conveniente que aquele Ins-
tituto assuma desde já esta nova atribuição:

Assim, ao abrigo do disposto no artigo 4.o do Decreto-Lei
n.o 299-B/98, de 29 de Setembro, determina-se que o Instituto Nacional
do Transporte Ferroviário assuma, a partir da presente data, as suas
atribuições estatutárias ou institucionais relativamente ao projecto de
instalação de um sistema automático de transporte urbano, em Oeiras.

18 de Janeiro de 2001. — O Secretário de Estado dos Transportes,
António Guilhermino Rodrigues.

Escola Náutica Infante D. Henrique

Rectificação n.o 279/2001. — Por ter sido publicado com ine-
xactidão, a p. 934, no Diário da República, 2.a série, n.o 14, de 17 de
Janeiro de 2001, rectifica-se que, no contrato (extracto) n.o 86/2001,
relativo ao docente Manuel José Moreira de Freitas, onde se lê «esca-
lão 1, índide 185» deve ler-se «escalão 4, índice 285».

22 de Janeiro de 2001. — O Director, João Manuel da Silva.

MINISTÉRIO DA DEFESA NACIONAL

Gabinete do Ministro

Despacho n.o 2520/2001 (2.a série). — Nos termos das dispo-
sições conjugadas no artigo 8.o do Decreto-Lei n.o 211/97, de 16 de
Agosto, com o disposto nos n.os 1 e 3 do artigo 18.o da Lei n.o 49/99,
de 22 de Junho, é renovada a comissão de serviço da licenciada Ana
Cristina Correia Martins Siza Vieira no cargo de directora do Depar-
tamento dos Assuntos Jurídicos do Ministério da Defesa Nacional.

25 de Janeiro de 2001. — O Ministro da Defesa Nacional, Júlio
de Lemos de Castro Caldas.

Direcção-Geral de Infra-Estruturas

Despacho n.o 2521/2001 (2.a série). — Nos termos do disposto
no n.o 2, alínea g), do despacho n.o 23 097/2000 (2.a série), de 30
de Outubro, e no uso das competências aí delegadas, nomeio para
o cargo de serviços gerais da Estação Ibéria NATO do Sistema
SATCOM:

Segundo-grumete S/C SEN (507600) Ricardo Emanuel Azevedo Car-
valho, a partir de 1 de Janeiro de 2001, em substituição do segun-
do-grumete S/C SEN (408400) Nuno Miguel Meira de Oliveira,
que fica exonerado do referido cargo a partir de 31 de Dezembro
de 2000.

Segundo-grumete S/C SEN (507700) Nélson Filipe Ferreira Santana,
a partir de 1 de Janeiro de 2001, em substituição do segundo-
-grumete S/C SEN (424600) Paulo Sérgio Farinha Lourenço, que
fica exonerado do referido cargo a partir de 31 de Dezembro de
2000.

Segundo-grumete S/C SEN (507900) Luís Filipe dos Reis, a partir
de 1 de Janeiro de 2001, em substituição do segundo-grumete S/C
SEN (424700) Nuno Rafael Carvalho Rodrigues, que fica exonerado
do referido cargo a partir de 31 de Dezembro de 2000.

O presente despacho produz efeitos a partir de 31 de Dezembro
de 2000.

(Isento de visto do Tribunal de Contas.)

10 de Janeiro de 2001. — O Director-Geral, Manuel da Cunha
Rêgo.

Despacho n.o 2522/2001 (2.a série). — Nos termos do disposto
no n.o 2, alínea g), do despacho n.o 23 097/2000 (2.a série), de 30
de Outubro, e no uso das competências aí delegadas, nomeio para
o cargo de técnico SATCOM de manutenção de electrónica da Estação
Ibéria NATO do Sistema SATCOM:

Primeiro-sargento MELECA (064577-L) Armando Manuel Gonçalves
Pereira, a partir de 1 de Janeiro de 2001, em substituição do pri-
meiro-sargento MELECA (065034-L) José António Mateus Cons-
tantino, que fica exonerado do referido cargo a partir de 31 de
Dezembro de 2000. O presente despacho produz efeitos a partir
de 31 de Dezembro de 2000. (Isento de visto do Tribunal de Contas.)

10 de Janeiro de 2001. — O Director-Geral, Manuel da Cunha Rêgo.

Direcção-Geral de Pessoal e Recrutamento Militar

Despacho (extracto) n.o 2523/2001 (2.a série). — Por meu des-
pacho de 19 de Janeiro de 2001:

Licenciada Isabel Maria Pinto Meireles, técnica de justiça auxiliar
dos serviços do Ministério Público do Tribunal de Instrução Cri-
minal e DIAP do Porto — nomeada, em comissão de serviço
extraordinária, precedendo concurso, para frequência de estágio
com vista ao preenchimento de um lugar de técnico superior de
2.a classe, escalão 1, índice 310, do quadro de pessoal da Direcção-
-Geral de Pessoal.

Licenciada Milena da Conceição Carvalho Pereira, escrivã auxiliar
do Tribunal Central Administrativo de Lisboa — nomeada, em
comissão de serviço extraordinária, precedendo concurso, para fre-
quência de estágio com vista ao preenchimento de um lugar de
técnico superior de 2.a classe, escalão 1, índice 310, do quadro
de pessoal da Direcção-Geral de Pessoal.

Licenciada Maria Helena Alves Grilo, assistente administrativa prin-
cipal do quadro de pessoal da Junta de Freguesia de São Brás
(Amadora) — nomeada, em comissão de serviço extraordinária,
precedendo concurso, para frequência de estágio com vista ao
preenchimento de um lugar de técnico superior de 2.a classe, esca-
lão 1, índice 310, do quadro de pessoal da Direcção-Geral de
Pessoal.

(Isentos de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)

22 de Janeiro de 2001. — O Director-Geral, José Augusto V. Oliveira
Simões, tenente-general PILAV.

Instituto de Acção Social das Forças Armadas

Despacho (extracto) n.o 2524/2001 (2.a série). — No uso da
competência subdelegada na alínea c) do despacho de 25 de Outu-
bro de 2000 do Secretário de Estado da Defesa Nacional, em 22 de
Janeiro de 2001 autorizei o regresso à efectividade de serviço ao


