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PARTE C
PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS

Gabinete do Ministro da Presidência

Gabinete do Primeiro-Ministro

Despacho n.o 24 643/2006

Resolução n.o 100/2006
O Prof. Doutor engenheiro Rui Jorge Fernandes Ferreira dos Santos pediu a sua exoneração de vogal do conselho directivo do Instituto
Regulador de Águas e Resíduos, para o qual foi nomeado pela Resolução do Conselho de Ministros n.o 60/2006, de 26 de Junho. Torna-se
assim necessário proceder à nomeação de um vogal daquele Instituto,
a qual, nos termos do artigo 9.o dos respectivos Estatutos, aprovados
pelo Decreto-Lei n.o 362/98, de 18 de Novembro, na redacção dada
pelo Decreto-Lei n.o 151/2002, de 23 de Maio, é efectuada por resolução do Conselho de Ministros.
Assim:
Ao abrigo do disposto nos n.os 1 e 2 do artigo 9.o dos Estatutos
do Instituto Regulador de Águas e Resíduos, aprovados pelo Decreto-Lei n.o 362/98, de 18 de Novembro, e nos termos da alínea d) do
artigo 199.o da Constituição, o Conselho de Ministros resolve:
1 — Exonerar, a seu pedido, o Prof. Doutor engenheiro Rui Jorge
Fernandes Ferreira dos Santos de vogal do conselho directivo do
Instituto Regulador de Águas e Resíduos.
2 — Nomear, sob proposta do Ministro do Ambiente, do Ordenamento do Território e do Desenvolvimento Regional, o licenciado
em Economia João Paulo Simão Pires vogal do conselho directivo
do Instituto Regulador de Águas e Resíduos.
3 — A presente resolução produz efeitos a partir de 2 de Novembro
de 2006.
26 de Outubro de 2006. — O Primeiro-Ministro, José Sócrates Carvalho Pinto de Sousa.
Resolução n.o 101/2006
Nos termos do n.o 1 do artigo 11.o dos Estatutos do Metropolitano
de Lisboa, E. P., aprovados pelo Decreto-Lei n.o 439/78, de 30 de
Dezembro, conjugado com o n.o 4 do artigo 27.o do Decreto-Lei
n.o 558/99, de 17 de Dezembro, os membros do respectivo conselho
de gerência são nomeados e exonerados pelo Conselho de Ministros,
sob proposta do Ministro das Obras Públicas, Transportes e Comunicações.
Nos termos do n.o 2 do referido artigo 11.o dos Estatutos do Metropolitano de Lisboa, E. P., um dos vogais, assim proposto e nomeado,
é designado pelo presidente da Câmara Municipal de Lisboa.
O actual conselho de gerência terminou o mandato para que fora
nomeado pela resolução do Conselho de Ministros n.o 71/2003
(2.a série), de 22 de Abril, e ainda pela resolução do Conselho de
Ministros n.o 9/2006 (2.a série), de 22 de Abril.
Sobre o objecto da presente resolução foi ouvida a comissão de
trabalhadores do Metropolitano de Lisboa, E. P.
Assim:
Ao abrigo do disposto nos n.os 1 e 2 do artigo 11.o do Decreto-Lei
o
n. 439/78, de 30 de Dezembro, e nos termos da alínea d) do artigo 199.o
da Constituição, o Conselho de Ministros resolve:
1 — Nomear, sob proposta do Ministro das Obras Públicas, Transportes e Comunicações, para um mandato de três anos, o licenciado
Joaquim José de Oliveira Reis para o cargo de presidente do conselho
de gerência do Metropolitano de Lisboa, E. P., e para vogais do
mesmo órgão os licenciados Luís Filipe Salgado Zenha de Morais
Correia, Jorge Manuel Quintela de Brito Jacob e Pedro Gonçalo
de Brito Aleixo Bogas.
2 — Nomear, sob proposta do Ministro das Obras Públicas, Transportes e Comunicações e por designação do presidente da Câmara
Municipal de Lisboa, para um mandato de três anos, o licenciado
Miguel Teixeira Ferreira Roquette para o cargo de vogal do conselho
de gerência do Metropolitano de Lisboa, E. P.
3 — Para efeitos dos números anteriores e de acordo com o disposto
nos artigos 15.o e 39.o do Decreto-Lei n.o 558/99, de 17 de Dezembro,
os administradores das empresas públicas encontram-se sujeitos ao
estatuto dos gestores públicos, aprovado pelo Decreto-Lei n.o 464/82,
de 9 de Dezembro.
4 — A presente resolução produz efeitos a partir da data da sua
aprovação.
2 de Novembro de 2006. — O Primeiro-Ministro, José Sócrates Carvalho Pinto de Sousa.

A Resolução do Conselho de Ministros n.o 170/2005, de 28 de
Outubro, criou a Comissão de Projectos para as Comemorações do
Primeiro Centenário da República que tem como principal objectivo
apresentar ao Governo um conjunto de recomendações sobre as comemorações do Primeiro Centenário da República.
Fazem parte desta Comissão de Projectos várias personalidades
de reconhecido mérito na sociedade civil que abarcam diferentes áreas
de conhecimento, os quais permitem uma reflexão alargada em diversas vertentes da sociedade portuguesa sobre a natureza e o conteúdo
das comemorações.
Nos termos do n.o 3 da resolução do Conselho de Ministros citada,
a Comissão de Projectos para as Comemorações do Primeiro Centenário da República pode, ainda, integrar outras personalidades de
reconhecido mérito, num máximo de três, a designar pelo Ministro
da Presidência.
Neste contexto, o Prof. Doutor António Fernando Marques Ribeiro
Reis tem vindo a participar, desde a primeira reunião, em 25 de
Outubro de 2005, nos trabalhos da Comissão, pelo que importa agora
formalizar esta colaboração.
Assim, e no uso da competência que me é conferida pelo n.o 3
da Resolução do Conselho de Ministros n.o 170/2005, designo para
integrar a Comissão de Projectos para as Comemorações do Primeiro
Centenário da República o Prof. Doutor António Fernando Marques
Ribeiro Reis.
27 de Julho de 2006. — O Ministro da Presidência, Manuel Pedro
Cunha da Silva Pereira.

Gabinete do Secretário de Estado
da Presidência do Conselho de Ministros
Despacho n.o 24 644/2006
1 — Por efeito da alínea i) do n.o 1 do artigo 25.o da Lei n.o 2/2004,
de 15 de Janeiro, alterada pela Lei n.o 51/2005, de 30 de Agosto,
e nos termos do despacho n.o 14 405/2005, de 21 de Junho, de subdelegação de competências, publicado no Diário da República, 2.a série,
de 30 de Junho de 2005, exonero Ana Luzia Gomes Ferreira Reis,
a seu pedido, do cargo de vice-presidente da Comissão para a Igualdade e para os Direitos das Mulheres, para o qual foi nomeada pelo
despacho n.o 24 060/2005 (2.a série), de 11 de Novembro, publicado
no Diário da República, 2.a série, de 24 de Novembro de 2005.
2 — O presente despacho produz efeitos desde 2 de Novembro
de 2006.
7 de Novembro de 2006. — O Secretário de Estado da Presidência
do Conselho de Ministros, Jorge Lacão Costa.
Despacho n.o 24 645/2006
1 — Por efeito da alínea i) do n.o 1 do artigo 25.o da Lei n.o 2/2004,
de 15 de Janeiro, alterada pela Lei n.o 51/2005, de 30 de Agosto,
tendo vagado o lugar de vice-presidente da Comissão para a Igualdade
e para os Direitos das Mulheres, nos termos do artigo 22.o do Decreto-Lei n.o 166/91, de 9 de Maio, do n.o 3 do artigo 2.o e do n.o 3
do artigo 19.o da Lei n.o 2/2004, de 15 de Janeiro, alterada pela Lei
n.o 51/2005, de 30 de Agosto, e do despacho n.o 14 405/2005, de 21
de Junho, de subdelegação de competências, publicado no Diário da
República, 2.a série, de 30 de Junho de 2005, é nomeada em comissão
de serviço, por um período de três anos, sob proposta da presidente
da Comissão para a Igualdade e para os Direitos das Mulheres, e
consultado o conselho de coordenação técnica, para o cargo de vice-presidente da Comissão para a Igualdade e para os Direitos das
Mulheres a licenciada Paula Alexandra Almeida da Cunha Alves,
cuja síntese biográfica, que se publica em anexo, evidencia aptidão
e experiência adequadas ao exercício das respectivas funções.
2 — O presente despacho produz efeitos desde 3 de Novembro
de 2006.
7 de Novembro de 2006. — O Secretário de Estado da Presidência
do Conselho de Ministros, Jorge Lacão Costa.

