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MINISTÉRIO DAS FINANÇAS
E DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
Gabinete do Ministro
Despacho n.o 24 649/2006
Nos termos do disposto no artigo 14.o da Lei n.o 23/98, de 26 de
Maio, que estabelece o regime de negociação colectiva e a participação
dos trabalhadores da Administração Pública em regime de direito
público, em conjugação com o disposto no artigo 21.o da Lei
n.o 23/2004, de 22 de Junho, que aprova o regime jurídico do contrato
individual de trabalho da Administração Pública, indico o Dr. Fernando Manuel Vargas Madeira, assessor principal da Direcção-Geral
da Administração Pública, para representar o Ministério das Finanças
e da Administração Pública no processo de negociação colectiva com
vista à celebração do contrato colectivo sectorial para os trabalhadores
não docentes dos estabelecimentos públicos de educação pré-escolar
e dos ensinos básico e secundário.
30 de Outubro de 2006. — O Ministro de Estado e das Finanças,
Fernando Teixeira dos Santos.
Portaria n.o 1828/2006
o

Pela portaria n. 2054/2001 (2.a série), de 21 de Novembro, publicada no Diário da República, 2.a série, de 4 de Dezembro de 2001,

foi nomeado o Dr. Emídio de Jesus Maria como representante do
Ministério das Finanças na comissão de acompanhamento do Fundo
de Acidentes de Trabalho.
Considerando que este representante então nomeado se encontra
aposentado, torna-se necessário proceder à sua substituição, pelo que
se altera a referida portaria em conformidade.
Assim:
Manda o Governo, pelo Ministro de Estado e das Finanças, nos
termos do n.o 2 do artigo 2.o do Decreto-Lei n.o 142/99, que a comissão
de acompanhamento do Fundo de Acidentes de Trabalho passe a
integrar o Dr. António Baia Engana, subinspector-geral de Finanças,
como representante do Ministério das Finanças e da Administração
Pública, que presidirá.
25 de Outubro de 2006. — O Ministro de Estado e das Finanças,
Fernando Teixeira dos Santos.

Caixa Geral de Aposentações
Aviso n.o 12 774/2006
Em cumprimento do disposto no artigo 100.o do Decreto-Lei
n.o 498/72, de 9 de Dezembro (Estatuto da Aposentação), torna-se
pública a lista dos aposentados e reformados a seguir identificados
que, a partir do próximo mês de Dezembro ou desde as datas que
se indicam, passam a ser abonados da respectiva pensão pela Caixa
Geral de Aposentações:

