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 Nota: Excluídos com os fundamentos constantes das actas n.os 4 e 5, 
respectivamente de 23 de Setembro de 2010 e 12 de Outubro de 2010, 
nos seguintes termos:

a) Por no método de avaliação curricular ter obtido classificação 
inferior a 9,5, conforme dispõe o n.º 13 artigo 18.º da Portaria 83 -A, 
de 22 -01 -2009;

b) Por não ter comparecido à realização da prova de conhecimentos;
c) Por no método da prova de conhecimentos ter obtido classificação 

inferior a 9,5.

A presente lista foi homologada pela Exma. Sra. Subdirectora -Geral 
de Veterinária, em 16 de Dezembro de 2010, tendo sido afixada na 
Direcção -Geral de Veterinária, e publicitada na página electrónica deste 
Organismo, bem como notificada aos candidatos nos termos dos n.os 4 
e 5 do mencionado artigo 36.º

30 de Dezembro de 2010. — A Directora de Serviços de Administra-
ção, Isabel Cordeiro Ferreira.

204204259 

 MINISTÉRIO DAS OBRAS PÚBLICAS, 
TRANSPORTES E COMUNICAÇÕES

Gabinete do Ministro

Despacho n.º 1535/2011
Nos termos e ao abrigo do n.º 1 do artigo 2.º e do n.º 1 do artigo 6.º 

do Decreto -Lei n.º 262/88, de 23 de Julho:
1 — Nomeio o licenciado Paulo Jorge Lagarto Pires para exercer as 

funções de adjunto do meu Gabinete, em regime de comissão de serviço, 
através de requisição feita à Navegação Aérea de Portugal — NAV 
Portugal, E. P. E.

2 — O nomeado aufere, pela entidade de origem, todas as remune-
rações abonos e demais regalias sociais correspondentes ao lugar de 
origem, constituindo encargo do meu Gabinete o pagamento mensal do 
valor correspondente às despesas de representação estabelecidas por lei 
para o cargo de adjunto de gabinete.

3 — À remuneração referida no número anterior acrescem os subsídios 
de férias, de Natal e de refeição.

4 — O presente despacho produz efeitos a partir do dia 1 de Janeiro 
de 2011.

10 de Janeiro de 2011. — O Ministro das Obras Públicas, Transportes 
e Comunicações, António Augusto da Ascenção Mendonça.

204207589 

 Instituto da Mobilidade 
e dos Transportes Terrestres, I. P.

Aviso n.º 1878/2011
Por despachos de 29 de Julho e 23 de Dezembro de 2010, do Secre-

tário de Estado dos Transportes e do Secretário de Estado Adjunto e do 
Orçamento, respectivamente, foi autorizada a celebração de um acordo 
de colaboração técnico -financeira entre o Instituto da Mobilidade e 
dos Transportes Terrestres, IP e a Câmara Municipal de Aveiro, cujo 
objecto é o co -financiamento para a aquisição de 1 veículo pesado 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.

29 de Dezembro de 2010. — O Vogal, Jorge Batista e Silva.
204209638 

 Aviso n.º 1879/2011
Por despachos de 29 de Julho e 23 de Dezembro de 2010, do Secre-

tário de Estado dos Transportes e do Secretário de Estado Adjunto e do 
Orçamento, respectivamente, foi autorizada a celebração de um acordo 
de colaboração técnico-financeira entre o Instituto da Mobilidade e dos 
Transportes Terrestres, IP e a Câmara Municipal de Portalegre, cujo 
objecto é o co-financiamento para a aquisição de baterias eléctricas.

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.

29 de Dezembro de 2010. — O Vogal, Jorge Batista e Silva.
204209995 

 Aviso n.º 1880/2011
Por despachos de 29 de Julho e 23 de Dezembro de 2010, do Secre-

tário de Estado dos Transportes e do Secretário de Estado Adjunto e do 
Orçamento, respectivamente, foi autorizada a celebração de um acordo 
de colaboração técnico -financeira entre o Instituto da Mobilidade e 
dos Transportes Terrestres, IP e a Câmara Municipal de Braga, cujo 
objecto é o co -financiamento para a aquisição de 8 veículos pesados 
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.

29 de Dezembro de 2010. — O Vogal, Jorge Batista e Silva, Presidente 
do IMTT, IP, nos termos do artigo 15.º do CPA.

204209784 

 Aviso n.º 1881/2011
Por despachos de 29 de Julho e 23 de Dezembro de 2010, do Secre-

tário de Estado dos Transportes e do Secretário de Estado Adjunto e do 
Orçamento, respectivamente, foi autorizada a celebração de um 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 para a aquisição de 4 veículos pesados 
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.

29 de Dezembro de 2010. — O Vogal, Jorge Batista e Silva.
204209979 

 Aviso n.º 1882/2011
Por despachos de 29 de Julho e 23 de Dezembro de 2010, do Secre-

tário de Estado dos Transportes e do Secretário de Estado Adjunto e do 
Orçamento, respectivamente, foi autorizada a celebração de um acordo 
de colaboração técnico -financeira entre o Instituto da Mobilidade e 
dos Transportes Terrestres, IP e a Câmara Municipal do Barreiro, cujo 
objecto é o co -financiamento para a aquisição de 2 veículos pesados 
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.

29 de Dezembro de 2010. — O Vogal, Jorge Batista e Silva, Presidente 
do IMTT, I. P., nos termos do artigo 15.º do CPA.

204209695 

 Aviso n.º 1883/2011
Por despachos de 29 de Julho e 23 de Dezembro de 2010, do Se-

cretário de Estado dos Transportes e do Secretário de Estado Adjunto 
e do Orçamento, respectivamente, foi autorizada a celebração de um 
acordo de colaboração 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 abrigos para 
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.

29 de Dezembro de 2010. — O Vogal, Jorge Batista e Silva, presi-
dente do IMTT, I. P.

204209832 

 Aviso n.º 1884/2011

Procedimento concursal comum para preenchimento de um posto 
de trabalho na carreira e categoria de técnico superior, em re-
gime de contrato de trabalho em funções públicas por tempo 
indeterminado — Instituto de Mobilidade e dos Transportes 
Terrestres, I. P./Direcção Regional de Mobilidade e Transportes 
do Centro.

De harmonia com o estipulado no n.º 6 do artigo 36.º da Portaria 
n.º 83-A/2009, de 22 de Janeiro, e após homologação, torna-se pública 
a lista unitária de ordenação final dos candidatos no procedimento 
concursal comum, aberto pelo Aviso n.º 7154/2010, publicado no DR, 
n.º 69, 2.ª série, de 09 de Abril de 2010.




