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14 — As falsas declarações serão punidas nos termos da lei.
15 — Os candidatos excluídos serão notificados nos termos do
artigo 34.o do Decreto-Lei n.o 204/98, de 11 de Julho, e a lista de
classificação final será publicitada nos termos do artigo 40.o do mesmo
diploma legal.
A relação de candidatos e a lista de classificação final serão afixadas
na Direcção-Geral dos Transportes Terrestres e Fluviais, Avenida
das Forças Armadas, 40, em Lisboa, e na Delegação de Transportes
de Lisboa, Rua do Tenente Espanca, 20 a 24, em Lisboa.
16 — Legislação aplicável:
Lei n.o 10/2004, de 22 de Março;
Decreto Regulamentar n.o 19-A/2004, de 14 de Maio;
Decreto-Lei n.o 404-A/98, de 18 de Dezembro, alterado pela Lei
n.o 44/99, de 11 de Junho;
Decreto-Lei n.o 204/98, de 11 de Julho;
Decreto-Lei n.o 427/89, de 7 de Dezembro;
Decreto-Lei n.o 353-A/89, de 16 de Outubro, com as alterações
introduzidas pelo Decreto-Lei n.o 404-A/98, de 18 de Dezembro.
17 — O júri do presente concurso tem a seguinte composição:
Presidente — Dr. José Manuel dos Santos Pedro, director de
serviços.
Vogais efectivos:
Engenheiro José Guilherme Ribeiro Graça, chefe de divisão, que
substituirá o presidente nas suas faltas e impedimentos.
Dr.a Lina Maria Pereira Vieira Pereira, técnica superior principal
da carreira técnica superior.

Despacho n.o 16 363/2006
No uso dos poderes que me são conferidos pelo n.o 2 do despacho
n.o 15 826/2006 (2.a série), de 6 de Julho, publicado no Diário da
República, 2.a série, n.o 144, de 27 de Julho de 2006, e tendo presente
o disposto nos artigos 36.o e 37.o do Código do Procedimento Administrativo, subdelego:
1 — No licenciado José Alberto Ferreira Franco, director de serviços de Transportes Rodoviários de Mercadorias, e no licenciado
José Manuel dos Santos Pedro, director de serviços de Transportes
Rodoviários de Passageiros, no âmbito das respectivas áreas de actuação, as competências seguintes:
a) Conceder alvarás, licenças, certificados e autorizações;
b) Certificar meios de transporte especializados;
c) Cancelar os títulos emitidos, quando requerido pelos seus
titulares;
d) Emitir cadernetas de folhas de itinerário.
2 — No director da Delegação de Transportes do Norte, licenciado
António José Pereira Machado, na directora da Delegação de Transportes do Centro, licenciada Graça Maria de Albuquerque Fernandes,
na directora da Delegação de Transportes de Lisboa, licenciada Maria
Isabel de Albuquerque Carvalho Seabra, e no licenciado Joaquim
Manuel Sezões Rodrigues, chefe de divisão da Delegação de Transportes do Sul, no âmbito das respectivas áreas de actuação, as competências seguintes:
2.1 — Sobre transporte em táxi:
a) Emitir licenças de veículos;
b) Emitir cópias certificadas dos alvarás, com averbamento do
veículo;

Vogais suplentes:
Dr.a Maria Cristina Belo da Silva, assessora principal da carreira
técnica superior.
Engenheira Rosa Adelaide Mendes Varela, assessora principal da
carreira técnica superior.
24 de Julho de 2006. — A Directora de Serviços de Administração
e Organização, Maria Gilda Macedo Costa.
Despacho n.o 16 362/2006
No uso dos poderes que me são conferidos pelos n.o 1 do despacho
n.o 15 826/2006 (2.a série), de 6 de Julho, publicado no Diário da
República, 2.a série, n.o 144, de 27 de Julho de 2006 e tendo presente
o disposto nos artigos 36.o e 37.o do Código do Procedimento Administrativo, subdelego:
1 — No director de serviços de Transportes Rodoviários de Mercadorias, licenciado José Alberto Ferreira Franco e no director de
serviços de Transportes Rodoviários de Passageiros, licenciado José
Manuel dos Santos Pedro, no âmbito das respectivas áreas de actuação
as competências para:
a) Reconhecer capacidade técnica e profissional;
b) Assegurar a realização de exames de certificação profissional;
c) Conceder alvarás, licenças e autorizações, para acesso à actividade
e certidão profissional;
d) Cancelar os títulos emitidos, quando requerido pelos seus
titulares.
2 — Subdelegam-se no director de Transportes do Norte, licenciado
António José Pereira Machado, na directora de Transportes do Centro, licenciada Graça Maria de Albuquerque Fernandes, na directora
de Transportes de Lisboa, licenciada Maria Isabel de Albuquerque
Carvalho Seabra, e no licenciado Joaquim Manuel Sezões Rodrigues,
chefe de divisão da Delegação de Transportes do Sul, no âmbito
das respectivas áreas de actuação as competências seguintes:
a) Reconhecer capacidade técnica e profissional;
b) Conceder alvarás, licenças e autorizações para acesso à actividade
e certificação profissional;
c) Cancelar os títulos emitidos, quando requerido pelos seus
titulares.

2.2 — Sobre transporte de passageiros em veículos pesados:
a) Emitir cadernetas de folhas de itinerário para a realização de
serviços ocasionais nacionais e para a realização de transportes
internacionais;
b) Emitir certificados para o transporte particular de passageiros
em veículos pesados;
c) Emitir alvarás de concessão de carreiras e averbamento das suas
alterações;
d) Conceder licenças, certificados e autorizações;
e) Cancelar títulos emitidos, quando requerido pelos seus titulares;
2.3 — Sobre transporte rodoviário de mercadorias:
a) Emitir licenças de veículos e cópias certificadas de licenças
comunitárias;
b) Emitir autorizações para a realização de transportes internacionais, excepto quanto às CEMT, e de cabotagem e para a realização
de transportes de carácter excepcional;
c) A concessão de ecopontos.
3 — Fica autorizada a subdelegação de competências ora subdelegadas nos respectivos chefes de divisão.
4 — O presente despacho produz efeitos desde a data da entrada
em vigor do despacho que autoriza a presente subdelegação de competências, considerando-se ratificados todos os actos entretanto praticados pelos dirigentes referidos.
28 de Julho de 2006. — O Subdirector-Geral, Fernando Ferreira
da Cunha.

MINISTÉRIO DO TRABALHO
E DA SOLIDARIEDADE SOCIAL
Centro Nacional de Protecção
contra os Riscos Profissionais, I. P.
Deliberação (extracto) n.o 1110/2006

3 — Foram os directores de serviços referidos nos n.os 1 e 2 do
presente despacho autorizados a subdelegar, nos respectivos chefes
de divisão, as competências neles subdelegadas.
4 — O presente despacho produz efeitos desde a data da entrada
em vigor do despacho que autoriza a presente subdelegação de competências, considerando-se ratificados todos os actos praticados pelos
dirigentes acima referidos.

Por deliberação de 19 de Julho de 2006 do conselho directivo, foi
Maria do Rosário Pedro Costa Ferreira Novais, TEN DISP NIM 05408092,
nomeada, precedendo concurso, definitivamente na categoria de assistente administrativo principal, da carreira de assistente administrativo,
do quadro de pessoal do Centro Nacional de Protecção contra os
Riscos Profissionais, I. P., aprovado pela Portaria n.o 1022/99, de 18
de Novembro. (Não carece de fiscalização prévia do Tribunal de
Contas.)

28 de Julho de 2006. — O Subdirector-Geral, António José Henriques
Filipe.

31 de Julho de 2006. — A Chefe de Divisão de Gabinete de Gestão
de Pessoal, Maria Vitória Costa.

