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DIÁRIO DA REPÚBLICA — II SÉRIE

Secretaria-Geral
Despacho (extracto) n.o 7117/2006 (2.a série). — Por meu despacho de 17 de Março de 2006:
João Manuel Teixeira Cunha, assistente administrativo especialista,
e Agostinho Manuel Patrício Martins Veiga, técnico de informática
do grau 1, nível 2, ambos do quadro de pessoal da Inspecção-Geral
da Administração Pública, do Ministério das Finanças e da Administração Pública — transferidos, com efeitos a esta data, para o
quadro de pessoal da Secretaria-Geral do Ministério do Ambiente,
do Ordenamento do Território e do Desenvolvimento Regional,
obtida a anuência do serviço de origem, nos termos do artigo 25.o
do Decreto-Lei n.o 427/89, de 7 de Dezembro, na redacção que
lhe é dada pelo Decreto-Lei n.o 218/98, de 17 de Julho. (Não carece
de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)
17 de Março de 2006. — A Secretária-Geral-Adjunta, Maria Helena
Fernandes.

Comissão de Coordenação e Desenvolvimento
Regional do Alentejo
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Comissão de Coordenação e Desenvolvimento
Regional de Lisboa e Vale do Tejo
Despacho (extracto) n.o 7119/2006 (2.a série). — Nos termos
do n.o 3 do artigo 95.o do Decreto-Lei n.o 100/99, de 31 de Março,
faz-se público que foi afixada para consulta a lista de antiguidade
do pessoal dos quadros da ex-Direcção Regional do Ambiente e Recursos Naturais de Lisboa e Vale do Tejo, Gabinetes de Apoio Técnico
da ex-CCRLVT e ex-Comissão de Coordenação da Região de Lisboa
e Vale do Tejo com referência a 31 de Dezembro de 2005.
De acordo com o citado diploma legal, qualquer reclamação da
presente lista deve ser apresentada no prazo estipulado nos artigos 96.o
e 98.o do mesmo diploma legal.
8 de Março de 2006. — A Directora de Serviços, Maria Rosa
Fradinho.

Comissão de Coordenação e Desenvolvimento
Regional do Norte
Rectificação n.o 486/2006. — Por ter sido publicado com inexactidão o aviso n.o 2320/2006 (2.a série), publicado no Diário da
República, 2.a série, n.o 38, de 22 de Fevereiro de 2006, rectifica-se
que onde se lê «técnica superior principal de biblioteca» deve ler-se
«técnica superior principal».
Deve ser acrescentada antes de «(Não carece de fiscalização prévia
do Tribunal de Contas)» a seguinte expressão:

Despacho n.o 7118/2006 (2.a série). — Ao abrigo do disposto
nos artigos 35.o a 40.o do Código do Procedimento Administrativo,
delego no chefe de divisão de Infra-Estruturas, Joaquim Manuel Casmarrinha Pisco, e na chefe de divisão do Litoral e Conservação da
Natureza, Lília Graciete Zambujo Fidalgo, a minha competência no
âmbito da alínea c) do n.o 1 do artigo 8.o da Lei n.o 2/2004, de 15 de
Janeiro, com as alterações da Lei n.o 51/2005, de 30 de Agosto, e
constante do anexo II para justificar ou injustificar faltas ao pessoal
da unidade orgânica que coordenam.

«São nomeados nos termos da alínea b) do n.o 3 do artigo 15.o
da Lei n.o 10/2004, de 22 de Março, e da alínea a) do n.o 2 do
artigo 128.o do Código do Procedimento Administrativo (CPA).»

5 de Setembro de 2005. — A Directora de Serviços, Maria do Rosário dos Santos Ramalho.

14 de Março de 2006. — A Chefe de Divisão de Organização e
Recursos Humanos, Paula Freitas.

