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Sobrantes Restantes

202630429
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Auto-estrada Restabelecimentos
Cadastro

Gabinete da Ministra

Urbana Descrição ou ficha Inscrições

Nomes e moradas dos proprietários
e outros interessados

Nome: António Agostinho Matosa da
Fonseca e Maria da Glória da Conceição Ferreira Lopes da Fonseca
Morada: Quinta Velha — Via Rápida
Cod. Postal: 2825-173 Monte da Caparica
10

Despacho n.º 26314/2009

Confrontações da Parcela: 10.2)
Norte: EP — Estradas de Portugal
Sul: restante prédio
Nascente: restante prédio
Poente: restante prédio

Confrontações da Parcela: 10.1)
Norte: restante prédio
Sul: EP — Estradas de Portugal
Nascente: termina em bico com restante prédio
Poente: restante prédio

MINISTÉRIO DO TRABALHO
E DA SOLIDARIEDADE SOCIAL

Rústica

Registo predial

Porto, em 12-11-2009. — O Director Regional, Joaquim G. Coutinho.
302580355

Registo
predial

Da parcela a expropriar

Acessos
e valas

Por despacho de 18-09-2009, da Sr.ª Vogal do Conselho Directivo, do
Instituto da Mobilidade e dos Transportes Terrestres, I. P., e de acordo
com o Regulamento de Transportes em Automóveis, foi outorgada
em regime provisório, por dois anos, a carreira entre Castêlo da Maia
(Escolas) e S. Romão (Estação C.P.) (Via Maia/Fórum), requerida pela
empresa António da Silva Cruz & Filhos, L.da, com sede na Rua Cesário
Verde, 225, concelho da Maia.

N.º das
parcelas

Matriz

Direcção Regional de Mobilidade e Transportes do Norte
Aviso (extracto) n.º 21758/2009

Denominação e confrontações do prédio
e confrontações da parcela a expropriar

Do prédio

Áreas (m²)
Referências

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

Nos termos e para os efeitos do n.º 2 do artigo 185.º da Constituição
da República Portuguesa, serei substituída durante a minha ausência,
de 28 de Novembro a 2 de Dezembro, em virtude de me encontrar em
Bruxelas, pelo Secretário de Estado da Segurança Social, Dr. Pedro
Manuel Dias de Jesus Marques.
25 de Novembro de 2009. — A Ministra do Trabalho e da Solidariedade Social, Maria Helena dos Santos André.
202626882

Gabinete do Secretário de Estado do Emprego
e da Formação Profissional
Despacho n.º 26315/2009
1 — Nos termos do disposto no n.º 1 do artigo 2.º, no artigo 4.º e no
n.º 1 do artigo 6.º do Decreto-Lei n.º 262/88, de 23 de Julho, nomeio a
licenciada Maria Manuela Miranda Paixão, técnica superior do mapa de
pessoal do Gabinete de Estratégia e Planeamento, para exercer funções
de assessora do meu Gabinete na área da sua especialidade, em regime
de comissão de serviço, através de acordo de cedência de interesse
público, sem suspensão do estatuto de origem, ao abrigo do disposto no
artigo 22.º do Decreto-Lei n.º 69-A/2009, de 24 de Março.
2 — Por acordo, nos termos do previsto no n.º 5 do artigo 62.º da Lei
n.º 12-A/2008, de 27 de Fevereiro, a nomeada auferirá pelo seu serviço
de origem a remuneração mensal que lhe é devida em razão da categoria
que detém, sendo a diferença suportada por verbas do orçamento do
meu Gabinete.
3 — O presente despacho produz efeitos a partir de 19 de Novembro
de 2009.
23 de Novembro de 2009. — O Secretário de Estado do Emprego e
da Formação Profissional, Valter Victorino Lemos.
202631336
Despacho n.º 26316/2009
1 — Nos termos do disposto no n.º 1 do artigo 2.º, no artigo 4.º e no
n.º 1 do artigo 6.º do Decreto-Lei n.º 262/88, de 23 de Julho, nomeio a
licenciada Maria Alice Teixeira da Fonseca, técnica superior do mapa
de pessoal do Instituto de Emprego e da Formação Profissional, I. P.,
para exercer funções de assessora do meu Gabinete na área da sua
especialidade, em regime de comissão de serviço, através de acordo de
cedência de interesse público, sem suspensão do estatuto de origem,
ao abrigo do disposto no artigo 22.º do Decreto-Lei n.º 69-A/2009, de
24 de Março.
2 — Por acordo, nos termos do previsto no n.º 5 do artigo 62.º da Lei
n.º 12-A/2008, de 27 de Fevereiro, a nomeada auferirá pelo seu serviço
de origem a remuneração mensal que lhe é devida em razão da categoria
que detém, sendo a diferença suportada por verbas do orçamento do
meu Gabinete.

49068

Diário da República, 2.ª série — N.º 234 — 3 de Dezembro de 2009

3 — O presente despacho produz efeitos a partir de 19 de Novembro
de 2009.
23 de Novembro de 2009. — O Secretário de Estado do Emprego e
da Formação Profissional, Valter Victorino Lemos.
202631499
Despacho n.º 26317/2009
Nos termos do disposto no n.º 3 do artigo 3.º do Decreto-Lei n.º 262/88,
de 23 de Julho, designo o adjunto do meu Gabinete, licenciado Manuel
Joaquim Lopes Ramos, para substituir a chefe de gabinete, licenciada
Maria do Rosário Serra Ferreira Mendes, nas suas ausências ou impedimentos.
25 de Novembro de 2009. — O Secretário de Estado do Emprego e
da Formação Profissional, Valter Victorino Lemos.
202631611

Direcção-Geral da Segurança Social, em 24.11.2009. — Pelo Director-Geral, Palmira Marques (Coordenadora Técnica).
302631693

Aviso (extracto) n.º 21761/2009

Aviso n.º 21759/2009
Nos termos do n.º 6 do artigo 36.º da Portaria n.º 83-A/2009, de 22
de Janeiro, torna-se pública a lista unitária de ordenação final dos candidatos aprovados no procedimento concursal comum para a ocupação
de dois postos de trabalho da carreira/categoria de técnico superior, na
modalidade de relação jurídica de emprego público, titulada por contrato
de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado, publicado no
Diário da República, 2.ª série, n.º 125, de 1 de Julho de 2009, através do
aviso n.º 11599/2009, e na Bolsa de Emprego Público através da oferta
n.º OE200907/0015, homologada por meu despacho de 19 de Novembro
de 2009 e a seguir discriminada:

Lista de candidatos admitidos e excluídos
ao procedimento concursal publicado no
Aviso n.º 20018/2009, de 6 de Novembro de 2009
Nos termos e para os efeitos do disposto no artigo 30.º da Portaria
n.º 83-A/2009, de 22 de Janeiro, torna-se público que está disponível na
página electrónica do Instituto de Informática, I. P., em www.seg-social.
pt a Lista de candidatos admitidos e excluídos.
25 de Novembro de 2009. — O Presidente do Conselho Directivo,
Manuel da Cruz Pires.
202630478

Classificação
final

1.º Nuno Miguel Nunes Barata Alves . . . . . . . . . . . . . . .
2.º Gonçalo Miguel Nunes Ferreira Botelho . . . . . . . . . .
3.º Maria Gabriela Gomes Ribeiro Corvo . . . . . . . . . . . .

17,49
14,10
12,19

Lisboa, 24 de Novembro de 2009. — A Secretária-Geral, (Maria
Manuel Godinho).
202634099
Aviso n.º 21760/2009
Nos termos do n.º 6 do artigo 36.º da Portaria n.º 83-A/2009, de 22 de
Janeiro, torna-se pública a lista unitária de ordenação final do procedimento concursal comum para a ocupação de um posto de trabalho da carreira/categoria de técnico superior, na modalidade de relação jurídica de
emprego público, titulada por contrato de trabalho em funções públicas
por tempo indeterminado, publicado no Diário da República, 2.ª série,
n.º 172, de 4 de Setembro de 2009, através do aviso n.º 15560/2009 e
na Bolsa de Emprego Público através da oferta n.º OE200909/0168,
homologada por meu despacho de 20 de Novembro de 2009 e a seguir
discriminada:
Candidato aprovado

Octávio José Afonso Borges . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Denominação — Fundação Portuguesa “A Comunidade Contra a
Sida”.
Sede — Rua Andrade Corvo, 16 — 1.º Esq. — Lisboa

Instituto de Informática, I. P.

Secretaria-Geral

Candidatos aprovados

A alteração dos estatutos foi aprovada por despacho de 17.11.2009, da
Subdirectora-Geral da Segurança Social, no uso da competência que lhe
foi conferida, por Despacho de Delegação de Competências, publicado
no Diário da República, 2.ª série, n.º 243, de 18.12.2007, e o respectivo registo foi lavrado pelo averbamento n.º 6, à inscrição n.º 13/95, a
fls. 99 Verso e 100, do Livro n.º 1 das Instituições com Fins de Saúde e
considera-se efectuado à data do referido despacho, nos termos do n.º 3
do artigo 9.º do Regulamento acima citado.
Dos estatutos consta, nomeadamente, o seguinte:

Classificação
final

15,86

Lisboa, 24 de Novembro de 2009. — A Secretária-Geral, (Maria
Manuel Godinho).
202633978

Direcção-Geral da Segurança Social
Declaração (extracto) n.º 413/2009
Declara-se, em conformidade com o disposto no Estatuto aprovado
pelo Decreto-Lei n.º 119/83, de 25 Fevereiro, alterado pelo Decreto-Lei
n.º 402/85 de 11 de Outubro e no Regulamento aprovado pela Portaria
n.º 139/2007, de 29 de Janeiro, aplicável por força da Portaria n.º 466/86
de 25 de Agosto, que se procedeu ao registo definitivo da alteração dos
estatutos da instituição particular de solidariedade social abaixo identificada, reconhecida como pessoa colectiva de utilidade pública.

Instituto da Segurança Social, I. P.
Centro Distrital de Viana do Castelo
Despacho n.º 26318/2009
Nos termos do disposto nos artigos 35.º e 36.º do Código de Procedimento Administrativo, e no uso dos poderes que me são conferidos pelo
Despacho n.º 25383/2009, datado de 29 de Outubro de 2009, publicado
no Diário da República, 2.ª série, n.º 225, de 19 de Novembro de 2009,
subdelego, sem prejuízo dos poderes de avocação, na Chefe da Equipa
de Atendimento, licenciada Maria Conceição Salgado Gonçalves, a
competência para a prática dos seguintes actos:
1 — Assinar correspondência relacionada sobre assuntos da sua área
de competência;
2 — Despachar os pedidos de justificação de faltas ou ausências dos
colaboradores sob a sua dependência;
3 — Gerir o correio electrónico proveniente da Segurança Social
Directa, de outras caixas de correio electrónico institucional e via Segurança Social;
4 — Emitir declaração comprovativa da situação do requerente no que
respeita ao recebimento de prestações de segurança social;
5 — Instruir os processos relativos a reclamações registadas no livro
de reclamações e preparar a respectiva resposta.
O presente despacho é de aplicação imediata, ficando desde já ratificados todos os actos praticados pelo delegado no âmbito das matérias
nela abrangidos, nos termos do artigo 137.º do Código de Procedimento
Administrativo.
25 de Novembro de 2009. — A Directora do Núcleo de Gestão do
Atendimento, Teresa Maria Almeida Gonçalves Pequeno.
202630072

MINISTÉRIO DA SAÚDE
Secretaria-Geral
Despacho (extracto) n.º 26319/2009
Pelo Despacho n.º 1281/2009, de 25 de Setembro, de S. Ex.ª o Secretário de Estado da Administração Pública, ao abrigo da competência
delegada no Despacho n.º 17553/2008, de 17 de Junho, publicado no

