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de substituição, até nomeação de novo titular, para o cargo de
direcção intermédia de 2.o grau da Divisão de Planeamento e Programação do quadro do pessoal dirigente do Instituto da Água,
nos termos do artigo 27.o da Lei n.o 2/2004, de 15 de Janeiro.
7 de Setembro de 2005. — Pelo Presidente, por deleegação, a Directora dos Serviços Administrativos e Financeiros, Isabel Maria Malta.
Despacho n.o 19 960/2005 (2.a série). — Por despacho do presidente do Instituto da Água de 30 de Agosto de 2005:
Licenciado Joaquim Marques Ferreira, assessor principal do quadro
de pessoal do Instituto da Conservação da Natureza — transferido
para o quadro de pessoal da ex-Direcção-Geral dos Recursos Naturais com a categoria de assessor principal, da carreira de técnico
superior, ao abrigo do Decreto-Lei n.o 427/89, de 7 de Dezembro,
com a redacção dada pelo Decreto-Lei n.o 218/98, de 17 de Julho.
7 de Setembro de 2005. — Pelo Presidente, por delegação, a Directora dos Serviços Administrativos e Financeiros, Isabel Maria Malta.

Instituto do Ambiente
Despacho n.o 19 961/2005 (2.a série). — Por despacho do presidente do Instituto do Ambiente de 29 de Agosto de 2005:
Maria Adília Peça Soares Lopes, do quadro de pessoal do ex-Instituto
de Promoção Ambiental, consultora jurídica principal, da carreira
de consultor jurídico — nomeada, precedendo concurso interno de
acesso geral, para a categoria de assessora, da mesma carreira,
após confirmação de cabimento por parte da Direcção-Geral do
Orçamento, nos termos do n.o 3 da Resolução do Conselho de
Ministros n.o 97/2002, de 18 de Maio, para o quadro de pessoal
da ex-Direcção-Geral do Ambiente, considerando-se exonerada do
lugar anterior à data de aceitação do novo lugar. (Isento de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)
31 de Agosto de 2005. — A Directora de Serviços, por delegação
do Presidente, Ana Paula Rodrigues.
Despacho n.o 19 962/2005 (2.a série). — Por despacho do presidente do Instituto do Ambiente de 29 de Agosto de 2005:
Maria Natália Alves Cabrita Louro, Florbela Monteiro Carrola Santos
Cardoso, Rui Lopes Ferreira e Ana Maria Simões Macedo, dos
quadros de pessoal do Instituto de Investigação Agrária e das Pescas,
do ex-Instituto de Promoção Ambiental, do Instituto da Conservação da Natureza e da ex-Direcção-Geral do Ambiente, respectivamente, assistentes administrativos principais, da carreira de
assistente administrativo — nomeados, precedendo concurso
interno de acesso geral, para a categoria de assistente administrativo
especialista, da mesma carreira, após confirmação de cabimento
por parte da Direcção-Geral do Orçamento, nos termos do n.o 3
da Resolução do Conselho de Ministros n.o 97/2002, de 18 de Maio,
para o quadro de pessoal da ex-Direcção-Geral do Ambiente, considerando-se exonerados dos lugares anteriores à data de aceitação
dos novos lugares. (Isento de fiscalização prévia do Tribunal de
Contas.)
31 de Agosto de 2005. — A Directora de Serviços, por delegação
do Presidente, Ana Paula Rodrigues.
Despacho n.o 19 963/2005 (2.a série). — Por despacho do presidente do Instituto do Ambiente de 29 de Agosto de 2005:
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MINISTÉRIO DA ECONOMIA E DA INOVAÇÃO
Secretaria-Geral
Aviso n.o 8109/2005 (2.a série). — Requisição ou transferência
de funcionários. — 1 — A Inspecção-Geral das Actividades Económicas pretende recrutar, através de requisição ou transferência, funcionários(as) da carreira técnico-profissional e ou de assistente administrativo, com vínculo à função pública, para exercerem funções na
sede e na Direcção Regional Sul, ambas em Lisboa.
2 — A selecção dos candidatos será feita com base na análise curricular, completada, se necessário, com entrevista.
3 — As candidaturas deverão ser formalizadas mediante o envio
de currículum vitae detalhado, acompanhado de requerimento, dirigido
ao inspector-geral das Actividades Económicas, Avenida do Duque
d’Ávila, 139, 1050-081 Lisboa, no prazo de 10 dias úteis contado a
partir da data da publicação do presente aviso.
5 de Setembro de 2005. — A Secretária-Geral, Paula de Campos
Alves.

Inspecção-Geral das Actividades Económicas
Despacho n.o 19 964/2005 (2.a série). — Com a cessação da
comissão de serviço do Dr. Pedro Picciochi, nomeado para exercer
funções na Agência Portuguesa para a Segurança Alimentar, que vinha
exercendo o cargo de director de serviços da Direcção Regional do
Sul da IGAE, torna-se necessário proceder à nomeação de novo director de serviços, em regime de substituição, até à nomeação do novo
titular do cargo.
Assim, nos termos do artigo 6.o do Decreto-Lei n.o 46/2004, de
3 de Março, conjugado com os artigos 7.o, 20.o, 27.o e 35.o da Lei
n.o 2/2004, de 15 de Janeiro, nomeio directora de serviços da Direcção
Regional do Sul, em regime de substituição, a inspectora superior
licenciada Ivone Santos Monteiro de Melo Serrano.
O presente despacho produz efeitos a partir de 1 de Janeiro de
2005.
7 de Dezembro de 2004. — O Inspector-Geral, Mário Silva.
Despacho n.o 19 965/2005 (2.a série). — Com a cessação da
comissão de serviço do Dr. Manuel Andrade dos Santos, a requerimento do interessado, que vinha exercendo o cargo de director de
serviços da Direcção de Serviços de Planeamento e Controlo Operacional, torna-se necessário proceder à nomeação do novo director
de serviço, em regime de substituição, até à nomeação de novo titular
do cargo.
Assim, nos termos do artigo 6.o do Decreto-Lei n.o 46/2004, de
3 de Março, conjugado com os artigos 7.o, 20.o, 27.o e 35.o da Lei
n.o 2/2004, de 15 de Janeiro, nomeio directora de serviços da Direcção
de Serviços de Planeamento e Controlo Operacional, em regime de
substituição, a técnica superior de 1.a classe licenciada Maria Helena
do Carmo Sanches, que acumulará as novas funções com as que anteriormente desempenhava de chefe de divisão do Gabinete de Apoio
Técnico.
O presente despacho produz efeitos a partir de 1 de Janeiro de
2005.
27 de Dezembro de 2004. — O Inspector-Geral, Mário Silva.

Virgínia Maria Alves Alvoeiro Pires, Ana Cristina Gil Espanhol Costa
e Maria da Graça Roque Antunes Costa, dos quadros de pessoal
do ex-Instituto de Promoção Ambiental, da ex-Direcção-Geral do
Ambiente e de vinculação do distrito de Lisboa, respectivamente,
assistentes administrativos, da carreira de assistente administrativo — nomeadas, precedendo concurso interno de acesso misto,
para a categoria de assistente administrativo principal, da mesma
carreira, após confirmação de cabimento por parte da Direcção-Geral do Orçamento, nos termos do n.o 3 da Resolução do Conselho de Ministros n.o 97/2002. de 18 de Maio, para o quadro de
pessoal da ex-Direcção-Geral do Ambiente, considerando-se exonerados dos lugares anteriores à data de aceitação dos novos lugares.
(Isento de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)

Despacho (extracto) n.o 19 966/2005 (2.a série). — Por despachos de 26 de Agosto e de 6 de Setembro de 2005, respectivamente
do presidente do Instituto Politécnico de Viseu e do presidente do
Instituto Nacional de Investigação Agrária e das Pescas, I. P.:

31 de Agosto de 2005. — A Directora de Serviços, por delegação
do Presidente, Ana Paula Rodrigues.

Maria do Céu da Costa Godinho, professora mestre da Escola Superior
Agrária do Instituto Politécnico de Viseu — autorizada a prorrogação da requisição pelo período de mais um ano, com efeitos
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desde 1 de Julho de 2005, para prestar serviço na Estação Agronómica Nacional, unidade operativa deste Instituto. (Isento de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)
6 de Setembro de 2005. — O Presidente, José Empis.

Gabinete do Secretário de Estado Adjunto,
das Obras Públicas e das Comunicações

Laboratório Nacional de Investigação Veterinária, I. P.
Despacho n.o 19 967/2005 (2.a série). — Por despacho de 25
de Agosto de 2005 do Secretário de Estado Adjunto, da Agricultura
e das Pescas:
Maria José Ferreira Chasqueira de Carvalho, técnica profissional de
1.a classe, da carreira técnico-profissional, do quadro de pessoal
deste Laboratório Nacional — autorizada, nos termos do artigo 87.o
do Decreto-Lei n.o 100/99, de 31 de Março, a regressar ao serviço
no dia 30 de Agosto do corrente ano, após gozo de licença sem
vencimento para acompanhamento do cônjuge colocado no estrangeiro. (Isento de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)
1 de Setembro de 2005. — A Directora, Maria Inácia Aleixo Vacas
de Carvalho Corrêa de Sá.
Despacho n.o 19 968/2005 (2.a série). — Por meu despacho de
29 de Agosto de 2005:
Dr. Jorge Manuel da Silva Barbosa, assessor principal de medicina
legal, da carreira de especialista superior de medicina legal, de
nomeação definitiva, do quadro de pessoal do Instituto de Medicina
Legal de Lisboa, nomeado, em comissão de serviço extraordinária,
investigador convidado do Laboratório Nacional de Investigação
Veterinária, I. P., equiparado à categoria de investigador auxiliar,
da carreira de investigação científica, desde 12 de Setembro de
2000 — renovada a comissão de serviço extraordinária, por um
período de cinco anos, com início em 2 de Setembro de 2005,
nos termos do n.o 2 do artigo 44.o do Decreto-Lei n.o 124/99, de
20 de Abril, renovação que foi precedida dos pareceres e das deliberações do conselho científico deste organismo. (Isento de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)
2 de Setembro de 2005. — A Directora, Maria Inácia Aleixo Vacas
de Carvalho Corrêa de Sá.

Despacho n.o 19 969/2005 (2.a série). — Nos termos do disposto
na alínea a) do n.o 1 do artigo 14.o e do n.o 2 do artigo 15.o do
Código das Expropriações, aprovado pela Lei n.o 168/99, de 18 de
Setembro, atento o despacho de 30 de Março de 2005 do presidente
da EP — Estradas de Portugal, E. P. E., que aprovou a planta parcelar
LNVC-P20-SC.13-001a e o mapa de áreas das parcelas necessárias
à construção da obra da A 28/IC 1 — lanço Viana do Castelo-Caminha — nó da Meadela — ligação a norte de Viana do Castelo — aditamento n.o 1, declaro, no uso da competência que me
foi delegada pelo despacho do Ministro das Obras Públicas, Transportes e Comunicações, ao abrigo do artigo 161.o do Estatuto das
Estradas Nacionais, aprovado pela Lei n.o 2037, de 19 de Agosto
de 1949, a utilidade pública, com carácter de urgência, da expropriação
das parcelas de terreno necessárias à construção deste sublanço, abaixo
identificadas com os elementos constantes da descrição predial e da
inscrição matricial dos direitos e ónus que sobre elas incidem e os
nomes dos respectivos titulares.
Mais declaro utilizar a Euroscut Norte a tomar posse administrativa
das mencionadas parcelas, assinaladas nas plantas anexas, com vista
ao rápido início dos trabalhos, sendo que a urgência das expropriações
se louva no interesse público de que as obras projectadas sejam executadas o mais rapidamente possível.
Os encargos com as expropriações em causa encontram-se caucionados pela Sociedade Concessionária da SCUT do Norte Litoral,
S. A., nos termos do disposto no n.o 2 do artigo 12.o do Código das
Expropriações.
24 de Agosto de 2005. — O Secretário de Estado Adjunto, das
Obras Públicas e das Comunicações, Paulo Jorge Oliveira Ribeiro de
Campos.

Mapa de áreas
Nó da Meadela — Ligação a norte de Viana do Castelo — Aditamento n.o 1
Identificação do prédio
Número
da parcela

Nome e morada dos proprietários

Matriz/freguesia

Rústica

989, Meadela

10-A

Avelino Barros Pires Costa
e esposa, Rua do Padre
Alfredo Guerreiro, 310,
Meadela, 4900-763
Viana do Castelo.

11-A

José Pires da Rocha, Rua 990, Meadela
da Presa, 110, Meadela,
4900-790 Viana do Castelo.
Maria Filomena Lima Fornelos, Rua da Bandeira,
402, 4900-561 Viana do
Castelo.
Joaquim Augusto Lima
Fornelos, Rua de São
João, 377, Abelheira,
4900-418 Viana do Castelo.
Domingos Miguel Lima
Fornelos, Rua de Rosália de Castro, 140,
4900-421 Viana do Castelo.

Urbana

Descrição
predial

Natureza das parcelas
Confrontações do prédio

Áreas
e quantidades
(metros
quadrados)

43 826, B-111, fl. 30

Norte: ribeiro de Fornelos.
Sul: linha do Vale do Lima.
Nascente: José Pires Costa.
Poente: João Augusto de
Lima Barcelos.

Outros fins . . . . .

77

1323/19921218

Norte: ribeiro de Fornelos.
Sul: linha do Vale do Lima.
Nascente: caminho público.
Poente: João Pires Costa.

Outros fins . . . . .

166

