
Diário da República, 2.ª série — N.º 242 — 16 de Dezembro de 2009  50701

O presente aviso é publicado em cumprimento do disposto no ar-
tigo 8.º, n.º 5, da Lei n.º 2/2007, de 15 de Janeiro, que aprova a Lei das 
Finanças Locais.

7 de Dezembro de 2009. — O Presidente do Conselho Directivo do 
IMTT, I. P., António Crisóstomo Teixeira.

202672541 

 Aviso n.º 22574/2009
Por despachos de 30 de Junho e 30 de Novembro de 2009, da Secre-

tária de Estado dos Transportes e do Ministro de Estado e das Finanças, 
respectivamente, foi autorizada a celebração de um acordo de colabo-
ração técnico -financeira entre o Instituto da Mobilidade e dos Trans-
portes Terrestres, IP e a Câmara Municipal de Braga, cujo objecto é o 
co -financiamento para a aquisição de 4 viaturas pesadas de passageiros.

O presente aviso é publicado em cumprimento do disposto no ar-
tigo 8.º, n.º 5, da Lei n.º 2/2007, de 15 de Janeiro, que aprova a Lei das 
Finanças Locais.

7 de Dezembro de 2009. — O Presidente do Conselho Directivo do 
IMTT, I. P., António Crisóstomo Teixeira.

202672655 

 Aviso n.º 22575/2009
Por despachos de 23 de Agosto e 30 de Novembro de 2009 da Secre-

tária de Estado dos Transportes e do Ministro de Estado e das Finanças, 
respectivamente, foi autorizada a celebração de uma Adenda ao acordo 
de colaboração técnico -financeira entre o Instituto da Mobilidade e 
dos Transportes Terrestres, IP e a Câmara Municipal de Coimbra, cujo 
objecto é o co -financiamento da aquisição de um troleicarro para os 
Serviços Municipalizados de Transportes Urbanos de Coimbra.

O presente aviso é publicado em cumprimento do disposto no ar-
tigo 8.º, n.º 5, da Lei n.º 2/2007, de 15 de Janeiro, que aprova a Lei das 
Finanças Locais.

7 de Dezembro de 2009. — O Presidente do Conselho Directivo do 
IMTT, I. P., António Crisóstomo Teixeira.

202672744 

 Aviso n.º 22576/2009
Por despachos de 30 de Junho e 30 de Novembro de 2009, da Secre-

tária de Estado dos Transportes e do Ministro de Estado e das Finanças, 
respectivamente, foi autorizada a celebração de um acordo de colabora-
ção técnico-financeira entre o Instituto da Mobilidade e dos Transportes 
Terrestres, I. P., e a Câmara Municipal de Coimbra, cujo objecto é o 
co-financiamento para a aquisição de 4 viaturas pesadas de passageiros.

O presente aviso é publicado em cumprimento do disposto no ar-
tigo 8.º, n.º 5, da Lei n.º 2/2007, de 15 de Janeiro, que aprova a Lei das 
Finanças Locais.

7 de Dezembro de 2009. — O Presidente do Conselho Directivo do 
IMTT, I. P., António Crisóstomo Teixeira.

202672696 

 Aviso n.º 22577/2009
Por despachos de 30 de Junho e 30 de Novembro de 2009, da Secre-

tária de Estado dos Transportes e do Ministro de Estado e das Finanças, 
respectivamente, foi autorizada a celebração de um acordo de colabora-
ção técnico -financeira entre o Instituto da Mobilidade e dos Transportes 
Terrestres, IP e a Câmara Municipal de Bragança, cujo objecto é o 
co -financiamento para a aquisição de 1 autocarro médio.

O presente aviso é publicado em cumprimento do disposto no ar-
tigo 8.º, n.º 5, da Lei n.º 2/2007, de 15 de Janeiro, que aprova a Lei das 
Finanças Locais.

7 de Dezembro de 2009 — O Presidente do Conselho Directivo do 
IMTT, I. P., António Crisóstomo Teixeira

202672688 

 Programa Operacional de Valorização do Território

Aviso n.º 22578/2009
Nos termos do disposto no n.º 1 do artigo 57.º, conjugado com o n.º 2 

do artigo 49.º do Estatuto Disciplinar dos Trabalhadores Que Exercem 
Funções Públicas, aprovado pela Lei n.º 58/2008, de 9 de Setembro, 
fica notificada a licenciada Cláudia Sofia Cortiço Baeta Neves, com a 
última residência conhecida na Rua José Carlos de Melo, n.º 180, 3° 
Esq., 2810 -240 Laranjeiro que, por deliberação da Comissão Directiva 

do Programa Operacional Valorização do Território de 5 de Novembro 
de 2009, no uso da competência que lhe é atribuída pela alínea c) do 
n.º 5 do artigo 68.º e artigo 45.º todos do Decreto -Lei n.º 312/2007, de 
17 de Setembro, alterado e republicado pelo Decreto -Lei n.º 74/2008, 
de 22 de Abril, lhe foi aplicada a pena de Despedimento, prevista na 
alínea g) do n.º 1 do artigo 18.º do referido Estatuto, na sequência do 
processo disciplinar n.º 364/2009 que lhe foi instaurado.

27 de Novembro de 2009. — A Presidente da Comissão Directiva, 
Helena Pinheiro Azevedo.

202672339 

 MINISTÉRIO DO AMBIENTE 
E DO ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO

Gabinete da Ministra

Despacho n.º 27041/2009
Nos termos e para os efeitos do disposto conjugadamente nos arti-

gos 24.º, n.º 2, e 25.º, n.º 1, alínea h), da Lei n.º 2/2004, de 15 de Janeiro, 
alterada pelas Leis n.os 51/2005, de 30 de Agosto, e 64 -A/2008, 31 de 
Dezembro, e do disposto no artigo 28.º, n.º 10, da Lei n.º 4/2004, alte-
rada pelo Decreto -Lei n.º 105/2007, de 3 de Abril, confirmo a comissão 
de serviço do engenheiro António Mota Lopes como coordenador da 
estrutura de projecto criada pelo despacho conjunto n.º 1006/2003, por 
se manterem os pressupostos que fundamentaram a respectiva nomeação 
através do despacho conjunto n.º 388/2006, publicado na 2.ª série do Di-
ário da República, n.º 90, de 10 de Maio, e pelo despacho n.º 9047/2009, 
publicado na 2.ª série do Diário da República, n.º 64, de 1 de Abril.

4 de Dezembro de 2009. — A Ministra do Ambiente e do Ordenamento 
do Território, Dulce dos Prazeres Fidalgo Álvaro Pássaro.

202673481 

 Despacho n.º 27042/2009
Nos termos e para os efeitos do disposto conjugadamente nos ar-

tigos 24.º, n.º 2, e 25.º, n.º 1, alínea h), da Lei n.º 2/2004, de 15 de 
Janeiro, alterada pelas Leis n.os 51/2005, de 30 de Agosto, e 64 -A/2008, 
31 de Dezembro, e do disposto no artigo 28.º, n.º 10, da Lei n.º 4/2004, 
alterada pelo Decreto -Lei n.º 105/2007, de 3 de Abril, confirmo a comis-
são de serviço do licenciado José Manuel Reboredo Pinto Leite como 
coordenador do Programa Polis, nos termos do disposto na resolução 
do Conselho de Ministros n.º 58/2000 (2.ª série), de 16 de Maio, na 
redacção conferida pela resolução do Conselho de Ministros n.º 17/2004 
(2.ª série), de 16 de Março, e do disposto na resolução do Conselho de 
Ministros n.º 25/2005 (2.ª série), de 17 de Maio.

4 de Dezembro de 2009. — A Ministra do Ambiente e do Ordenamento 
do Território, Dulce dos Prazeres Fidalgo Álvaro Pássaro.

202673602 

 Despacho n.º 27043/2009
Nos termos e para os efeitos do disposto conjugadamente nos ar-

tigos 28.º, n.º 10, da Lei n.º 4/2004, de 15 de Janeiro, alterada pelo 
Decreto -Lei n.º 105/2007, de 3 de Abril, e pela Lei n.º 64 -A/2008, de 
31 de Dezembro, e 24.º, n.º 2, e 25.º, n.º 1, alínea h), da Lei n.º 2/2004, 
de 15 de Janeiro, alterada pelas Leis n.os 51/2005, de 30 de Agosto, e 
64 -A/2008, 31 de Dezembro, confirmo a nomeação do mestre em Direito 
Nuno Sanchez Lacasta como representante do Ministério do Ambiente e 
do Ordenamento do Território no comité executivo da Comissão para as 
Alterações Climáticas (CAC), exercendo as funções de coordenador, por 
se manterem os pressupostos que fundamentaram a respectiva nomeação 
através do despacho n.º 12 315/2006, publicado na 2.ª série do Diário 
da República, n.º 113, de 12 de Junho de 2006.

9 de Dezembro de 2009.— A Ministra do Ambiente e do Ordenamento 
do Território, Dulce dos Prazeres Fidalgo Álvaro Pássaro.

202673319 

 Gabinete do Secretário de Estado do Ambiente

Despacho n.º 27044/2009
Nos termos e ao abrigo dos n.os 3 e 4 do artigo 2.º e do artigo 6.º do 

Decreto -Lei n.º 262/88, de 23 de Julho:
1 — Nomeio a licenciada Patrícia Isabel Matias Corigo para pres-

tar assessoria técnica na área da sua especialidade ao meu Gabinete, 




