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Autoridade Metropolitana de Transportes do Porto
Aviso n.º 13129/2012
Alteração da composição do júri do procedimento concursal
comum constante do Aviso n.º 4774/2012,
publicitado em D.R., 2.ª série, n.º 64, de 29 de março de 2012
Nos termos e para os efeitos conjugados dos n.os 4 do artigo 19.º, 8 e 9
do artigo 21.º e 2 e 3 do artigo 20.º, todos da Portaria n.º 83-A/2009, de
22 de janeiro, alterada e republicada pela Portaria n.º 145-A/2011, de 6 de
abril, torna-se público que, por cessação de funções no Conselho Executivo
da AMTP de um dos vogais efetivos do procedimento concursal comum
para preenchimento de dois postos de trabalho de técnico superior da área
de Economia ou Gestão do mapa de pessoal da AMTP, na modalidade de
contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado, foi
por meu despacho de 25 de setembro de 2012, alterada a composição do
referido júri, que será também júri do período experimental previsto no
artigo 73.º da Lei n.º 59/2008, de 11 de setembro, nos termos seguintes:
Presidente: Américo Pires da Costa, Vogal do Conselho Executivo
da AMTP
Vogais efetivos: Paula Ramos, Chefe da Divisão de Estudos e Projetos
da AMTP que substitui o Presidente nas suas faltas e impedimentos e
Lino Ferreira, Vogal do Conselho Executivo da AMTP.
Vogais suplentes: Ana Miranda, Vogal do Conselho Executivo da
AMTP e Sandra Baptista, técnica superior da AMTP.
A alteração na composição do júri não afeta, nem compromete todas
as operações do concurso já efetuadas, pelo que o novo júri dá continuidade e assume integralmente todas as operações do procedimento
já efetuadas.
25 de setembro de 2012. — O Presidente do Conselho Executivo,
Joaquim Cavalheiro.
206413259
Aviso n.º 13130/2012
Alteração da composição do júri do procedimento concursal
comum constante do Aviso n.º 4771/2012, publicitado
no Diário da República, 2.ª série, n.º 64, de 29 de março de 2012
Nos termos e para os efeitos conjugados dos n.os 4 do artigo 19.º, 8 e
9 do artigo 21.º e 2 e 3 do artigo 20.º, todos da Portaria n.º 83-A/2009,
de 22 de janeiro, alterada e republicada pela Portaria n.º 145-A/2011, de
6 de abril, torna-se público que, por cessação de funções no Conselho
Executivo da AMTP de um dos vogais efetivos do procedimento concursal comum para preenchimento de dois lugares de Assistente Técnico
do mapa de pessoal da AMTP, na modalidade de contrato de trabalho
em funções públicas por tempo indeterminado, foi por meu despacho
de 25 de setembro de 2012, alterada a composição do referido júri, que
será também júri do período experimental previsto no artigo 73.º da Lei
n.º 59/2008, de 11 de setembro, nos termos seguintes:
Presidente: Américo Pires da Costa, Vogal do Conselho Executivo
da AMTP
Vogais efetivos: Lino Ferreira, Vogal do Conselho Executivo da AMTP
que substitui o Presidente nas suas faltas e impedimentos e Paula Ramos,
Chefe da Divisão de Estudos e Projetos da AMTP.
Vogais suplentes: Ana Miranda, Vogal do Conselho Executivo da
AMTP e Olga Gonçalves, técnica superior da AMTP.
A alteração na composição do júri não afeta, nem compromete todas
as operações do concurso já efetuadas, pelo que o novo júri dá continuidade e assume integralmente todas as operações do procedimento
já efetuadas.
25 de setembro de 2012. — O Presidente do Conselho Executivo,
Joaquim Cavalheiro.
206413372
Aviso n.º 13131/2012
Alteração da composição do júri do procedimento concursal
comum constante do aviso n.º 4772/2012, publicitado no Diário
da República, 2.ª série, n.º 64, de 29 de março de 2012
Nos termos e para os efeitos conjugados dos n.os 4 do artigo 19.º, 8 e
9 do artigo 21.º e 2 e 3 do artigo 20.º, todos da Portaria n.º 83-A/2009,
de 22 de janeiro, alterada e republicada pela Portaria n.º 145-A/2011,
de 6 de abril, torna-se público que, por cessação de funções no conselho
executivo da AMTP de um dos vogais efetivos do procedimento con-

cursal comum para preenchimento de um posto de trabalho de técnico
superior da área de comunicação do mapa de pessoal da AMTP, na
modalidade de contrato de trabalho em funções públicas por tempo
indeterminado, foi, por meu despacho de 25 de setembro de 2012,
alterada a composição do referido júri, que será também júri do período experimental previsto no artigo 73.º da Lei n.º 59/2008, de 11 de
setembro, nos termos seguintes:
Presidente: Américo Pires da Costa, vogal do conselho executivo
da AMTP.
Vogais efetivos:
Paula Ramos, chefe da Divisão de Estudos e Projetos da AMTP, que
substitui o presidente nas suas faltas e impedimentos.
Lino Ferreira, vogal do conselho executivo da AMTP.
Vogais suplentes:
Ana Miranda, vogal do conselho executivo da AMTP.
Joana Araújo, técnica superior da AMTP.
A alteração na composição do júri não afeta, nem compromete todas
as operações do concurso já efetuadas, pelo que o novo júri dá continuidade e assume integralmente todas as operações do procedimento
já efetuadas.
25 de setembro de 2012. — O Presidente do Conselho Executivo,
Joaquim Cavalheiro.
206413331

Direção-Geral das Atividades Económicas
Despacho n.º 12939/2012
Nos termos do disposto no n.º 2 do artigo 6.º e no n.º 3 do artigo 11.º do
Decreto-Lei n.º 21/2009, de 19 de janeiro, conjugado com os artigos 35.º
a 40.º do Código do Procedimento Administrativo (CPA) e o artigo 9.º,
n.º 2, da Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro, na redação consolidada pela
Lei n.º 64/2011, de 22 de dezembro, e no uso das minhas competências
próprias, delego nos diretores regionais de economia territorialmente
competentes, com faculdade de subdelegação, a competência de coordenação do processo de autorização prevista no n.º 1 do artigo 6.º do
Decreto-Lei n.º 21/2009 e designo-os, também com possibilidade de
subdelegação, para me representarem nas reuniões das Comissões de
Autorização Comercial (COMAC).
O presente despacho produz efeitos a partir do dia 10 de agosto
de 2012.
25-09-2012. — A Diretora-Geral, Cristina Lourenço.

206414782

Direção-Geral de Energia e Geologia
Contrato (extrato) n.º 572/2012
Nos termos do n.º 4 do artigo 8.º do Decreto-Lei n.º 88/90 de 16 de
março, publica-se o extrato do contrato para prospeção e pesquisa de
depósitos minerais, com o número de cadastro MN/PP/006/12, para
uma área nos concelhos de Alter do Chão, Arronches, Crato, Fronteira,
Monforte e Portalegre, denominada Crato-Assumar-Arronches, celebrado em 23 de março de 2012.
Titular dos direitos: Iberian Resources Portugal — Recursos Minerais,
Unipessoal, L.da
Depósitos minerais: ouro, prata, cobre, chumbo, zinco, terras raras
e minerais acessórios.
Área concedida: (392,797 km²) delimitada pela poligonal cujos
vértices, em coordenadas Hayford-Gauss, DATUM 73, (Melriça), se
indicam:
Vértice

Meridiana (m)

Perpendicular (m)

1.................
2.................
3.................
4.................
5.................
6.................
7.................
8.................

42141,0
49242,0
57024,0
62091,0
68103,0
71064,0
68491,0
73541,0

-40490,0
-43300,0
-49003,0
-47127,0
-47195,0
-49210,0
-50609,0
-54660,0

