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MINISTÉRIO DAS OBRAS PÚBLICAS,
TRANSPORTES E COMUNICAÇÕES

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
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Instituto dos Mercados de Obras Públicas
e Particulares e do Imobiliário, I. P.
Aviso n.o 8110/2005 (2.a série). — Por meu despacho:
Maria de Lurdes Pereira de Lima Barbosa, Maria Augusta Capela
Gomes, Otília Guerra Margarido, Neuza Carina Morais Rodrigues
Oliveira Carvalho Neves, António Fernando Martins Cabral e Alice
Maria da Cunha Dias, assistentes administrativos do quadro especial
transitório criado na Secretaria-Geral do ex-MEPAT — nomeados
definitivamente, precedendo concurso, com efeitos a 16 de Agosto
de 2005, nos lugares de assistente administrativo principal, da carreira de assistente administrativo, do quadro especial transitório
criado na Secretaria-Geral do ex-MEPAT. (Não carece de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)
30 de Agosto de 2005. — O Vogal do Conselho de Administração,
Filipe Silva.
Aviso n.o 8111/2005 (2.a série). — Por meu despacho:
Fernanda Cruz de Pina Braz, técnica de 1.a classe do quadro especial
transitório criado na Secretaria-Geral do ex-MEPAT — nomeada
definitivamente, precedendo concurso, com efeitos a 16 de Agosto
de 2005, no lugar de técnica principal da carreira técnica do quadro
especial transitório criado na Secretaria-Geral do ex-MEPAT. (Não
carece de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)
30 de Agosto de 2005. — O Vogal do Conselho de Administração,
Filipe Silva.

Laboratório Nacional de Engenharia Civil
Deliberação (extracto) n.o 1260/2005. — Por deliberação da
direcção do LNEC de 30 de Agosto de 2005:
Doutor João Manuel Marcelino Mateus da Silva, investigador principal
posicionado no escalão 3, índice 250, E 3780,70 — transitou para
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a situação de investigador principal, com habilitação para o exercício
de funções de coordenação científica, ficando posicionado no escalão 3, índice 265, E 4007,54, desde 22 de Julho de 2005, data da
realização da última prova, na sequência das provas públicas que
realizou, ao abrigo do disposto nos artigos 28.o a 35.o do Decreto-Lei
n.o 124/99, de 20 de Abril.
5 de Setembro de 2005. — Pela Directora de Serviços de Recursos
Humanos, o Chefe da Divisão de Gestão de Pessoal, Daniel Martins.
Deliberação (extracto) n.o 1261/2005. — Por deliberação de 2
de Setembroo de 2005 da direcção do Laboratório Nacional de Engenharia Civil:
Engenheiro Alexandre Miguel da Costa Santos, técnico estagiário da
carreira de técnico experimentador, em regime de comissão de serviços extraordinária — nomeado definitivamente técnico de
2.a classe, escalão 1, índice 295, produzindo efeitos ao dia 2 do
corrente mês, considerando-se exonerado do lugar de técnico profissional especialista com efeitos a partir da mesma data. (Isento
de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)
7 de Setembro de 2005. — Pela Directora de Serviços de Recursos
Humanos, o Chefe da Divisão de Gestão de Pessoal, Daniel Martins.
Despacho (extracto) n.o 19 970/2005 (2.a série). — Por despacho do Ministro das Obras Públicas, Transportes e Comunicações
de 1 de Setembro de 2005:
Dr.a Maria de Nazaré Saias Portela — autorizada a renovação da
licença especial para o exercício de funções transitórias em Macau,
pelo período de um ano, com efeitos a partir de 1 de Outubro
de 2005, ao abrigo do disposto no artigo 1.o do Decreto-Lei
n.o 89-G/98, de 13 de Abril. (Isento de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)
7 de Setembro de 2005. — Pela Directora de Serviços de Recursos
Humanos, o Chefe da Divisão de Gestão de Pessoal, Daniel Martins.

