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Zonas do perímetro de protecção para a concessão
de água mineral natural denominada «Caldas das Taipas»
Extracto da carta n.º 70 do Instituto Geográfico
do Exército, à escala de 1/25 000

Todas as reclamações contra a aprovação deste projecto deverão
ser presentes na referida Direcção-Geral ou nas secretarias daquelas
Câmaras Municipais dentro do citado prazo.
10 de Novembro de 2006. — O Director de Serviços, Martins de
Carvalho.
3000220302

MINISTÉRIO DA SAÚDE
Administração Regional de Saúde do Alentejo
Sub-Região de Saúde de Évora
Despacho (extracto)
Por despacho de 3 de Outubro de 2006 do conselho de administração da Administração Regional de Saúde do Alentejo:
Sofia Cristina Almeida Batista — autorizada a celebração de contrato de trabalho a termo certo, ao abrigo do n.º 3 do artigo 18.º-A
do Estatuto do Serviço Nacional de Saúde, para exercer funções equiparadas às de enfermeira, da carreira de enfermagem, no Centro de
Saúde de Vendas Novas, pelo período de três meses, com efeitos a
partir de 4 de Outubro de 2006. (Isento de fiscalização prévia do
Tribunal de Contas.)
25 de Outubro de 2006. — O Coordenador da Sub-Região de Saúde
de Évora, Martinho Manuel de Jesus Vieira.
3000218579

Direcção-Geral da Saúde
Centro Hospitalar de Torres Vedras
Aviso
Por despacho do conselho de administração do Centro Hospitalar
de Torres Vedras de 9 de Novembro de 2006:
Ana Alexandra Teixeira Santos, enfermeira, nível 1 — autorizado
o pedido de rescisão do contrato de trabalho a termo certo celebrado
ao abrigo do n.º 3 do artigo 18.º-A do Decreto-Lei n.º 53/98, de 11
de Março, com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 68/
2000, de 26 de Abril, com efeitos a partir de 7 de Novembro de 2006.
9 de Novembro de 2006. — O Presidente do Conselho de Administração, José Moreira Furtado Mateus.
3000220256

Centro Regional de Alcoologia do Sul
Contrato
Por deliberação do conselho de administração da Administração
Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo de 21 de Setembro de
2006:
3000220347

Éditos
Faz-se público que, nos termos e para os efeitos do artigo 19.º do
Regulamento de Licenças para Instalações Eléctricas, aprovado pelo
Decreto-Lei n.º 26 852, de 30 de Julho de 1936 e outros, estará patente na Direcção-Geral de Geologia e Energia, sita em Lisboa, na
Avenida de 5 de Outubro, 87, e nas secretarias das Câmaras Municipais dos concelhos de Lamego, Resende, Mesão Frio, Baião, Marco
de Canaveses, Penafiel, Paredes e Valongo, em todos os dias úteis,
durante as horas de expediente, pelo prazo de 15 dias a contar da
data da publicação destes éditos no Diário da República, o projecto,
apresentado pela REN — Rede Eléctrica Nacional, S. A., a que se
refere o processo El1.0/67861, para o estabelecimento das:
Linhas aéreas a 220 kV Valdigem-Vermoim 4/5, da subestação de
Valdigem à subestação de Vermoim, constituída por dois troços da
linha Valdigem-Vermoim 1, o primeiro da subestação de Valdigem ao
apoio n.º 15 (antigo 18), na extensão de 6429 m, e o segundo do
apoio n.º 137 (antigo 157) à subestação de Vermoim, na extensão de
8799 m, e por um troço novo entre os apoios referidos na extensão
de 58 671 m, ficando a linha com a extensão total de 73 899 m.

Ângela Maria Martins da Fonte — ratificado o contrato de trabalho a termo certo, por três meses, não renováveis, para o exercício
de funções correspondentes à categoria de auxiliar de acção médica,
ao abrigo do n.º 4 do artigo 18.º-A do Decreto-Lei n.º 53/98, de 11
de Março, e posteriormente pelo Decreto-Lei n.º 68/2000, de 26 de
Abril, com efeitos a 22 de Agosto de 2006. (Isento de fiscalização
prévia do Tribunal de Contas.)
25 de Outubro de 2006. — A Administradora, Margarida Jordão.
3000219136

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Direcção Regional de Educação do Alentejo
Escola Secundária c/ 3.º Ciclo — ES/3 de Vendas Novas
Louvor
Louvo Virgínia Mercedes Carvalho Almeida Pereira, recentemente
aposentada, desempenhou ao longo dos trinta e seis anos da sua vida
profissional, várias funções.

