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e, em geral, todos os actos respeitantes ao regime de segurança
social da função pública, incluindo os referentes a acidentes
em serviço;
h) Proceder à autorização de pagamento das despesas de acidente em serviço, após a minha confirmação e qualificação
de acidente em serviço;
i) Autorizar a passagem de certidões de documentos arquivados
na respectiva unidade orgânica, excepto quando contenham
matéria confidencial ou reservada, bem como a restituição
de documentos aos interessados.
O presente despacho produz efeitos a partir da data da sua
assinatura.
14 de Junho de 2005. — O Presidente, João C. Rosmaninho de
Menezes.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA E DA INOVAÇÃO
Gabinete do Secretário de Estado do Turismo
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de 2005, nos termos do artigo 29.o da Lei n.o 2/2004, de 15 de
Janeiro. (Isento de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)
28 de Junho de 2005. — O Presidente, José Empis.

Instituto dos Vinhos do Douro e do Porto
Declaração n.o 157/2005 (2.a série). — Em virtude de o regulamento n.o 41/2005, publicado no Diário da República, 2.a série,
n.o 107, de 3 de Junho de 2005, já ter sido publicado, com o n.o 37/2005,
no Diário da República, 2.a série, n.o 95, de 17 de Maio de 2005,
considera-se sem efeito a publicação com a data de 3 de Junho de
2005.
29 de Junho de 2005. — O Presidente, Jorge Monteiro.

MINISTÉRIO DAS OBRAS PÚBLICAS,
TRANSPORTES E COMUNICAÇÕES

Despacho (extracto) n.o 15 399/2005 (2.a série). — Por despacho do Secretário de Estado do Turismo de 28 de Junho de 2005:

Laboratório Nacional de Engenharia Civil

Licenciado Nuno Miguel Ribeiro da Silva Alves — nomeado para
exercer funções de assessor do Gabinete do Secretário de Estado
do Turismo, pelo período de um ano, renovado automaticamente
por iguais períodos de tempo, salvo comunicação em contrário.
O despacho produz efeitos a 16 de Junho de 2005.

Aviso n.o 6744/2005 (2.a série). — Para os devidos efeitos, torna-se público que Teresa Maria da Cruz Pato Silva Alves, classificada
em 16.o lugar no concurso interno geral de acesso à categoria de
assistente administrativo especialista da carreira de assistente administrativo da área funcional de gestão de recursos humanos, gestão
financeira e patrimonial, aberto por aviso publicado no Diário da
República, 2.a série, n.o 283, de 3 de Dezembro de 2004, apresentou
por escrito a desistência da sua nomeação.

28 de Junho de 2005. — O Secretário de Estado do Turismo, Bernardo Luís Amador Trindade.

Direcção Regional da Economia do Norte
Despacho n.o 15 400/2005 (2.a série). — Por meu despacho de
21 de Junho de 2005, foi concedida a ampliação da licença de exploração da pedreira de granito n.o 4138, denominada de Vila Verde
n.o 2, sita em Fornelo, Vila do Conde, Porto, nos termos do artigo
29.o do Decreto-Lei n.o 270/2001, de 6 de Outubro, de que é exploradora BRITAVE — Exploração de Pedreiras, S. A., pessoa colectiva
n.o 504892592, com sede social na Rua de Maria Paz Varzim, 116,
4490-658 Póvoa de Varzim, cuja emissão da declaração de impacte
ambiental, com parecer favorável condicionado, foi emitida em 24 de
Julho de 2001, por despacho do Secretário de Estado do Ambiente.
22 de Junho de 2005. — O Director de Serviços da Indústria e
dos Recursos Geológicos, Filipe Manuel Andrade Castro Soutinho.

MINISTÉRIO DA AGRICULTURA,
DO DESENVOLVIMENTO RURAL E DAS PESCAS
Direcção-Geral dos Recursos Florestais
Despacho n.o 15 401/2005 (2.a série). — Por despacho de 16
de Junho de 2005 do Secretário de Estado do Desenvolvimento Rural
e das Florestas, é autorizado o regresso ao serviço após a situação
de licença ilimitada, na categoria de técnico profissional principal,
da carreira de agente técnico agrícola do quadro da ex-Direcção-Geral
das Florestas, de Manuel Augusto de Almeida Pereira, ficando colocado na Circunscrição Florestal do Norte. (Isento de fiscalização prévia
do Tribunal de Contas.)
28 de Junho de 2005. — O Chefe de Divisão, Manuel Rosa.

Instituto Nacional de Investigação
Agrária e das Pescas, I. P.
Despacho (extracto) n.o 15 402/2005 (2.a série). — Por despacho de 27 de Junho de 2005 do vice-presidente do INIAP, na qualidade de substituto legal:
Maria João Silva Seabra Capaz Coelho, técnica superior de 1.a classe
da carreira técnica superior do quadro do ex-INIA — nomeada técnica superior principal da mesma carreira, com efeitos a 9 de Março

29 de Junho de 2005. — A Directora de Serviços de Recursos Humanos, Ana Paula Seixas Morais.

MINISTÉRIO DO TRABALHO
E DA SOLIDARIEDADE SOCIAL
Instituto da Segurança Social, I. P.
Centro Distrital de Solidariedade e Segurança Social de Lisboa
Despacho n.o 15 403/2005 (2.a série). — Por despacho de 2 de
Abril de 2004 da vogal do conselho directivo do Instituto da Segurança
Social, I. P., proferido por delegação:
Carlos Manuel Miranda da Silva — indeferida a nomeação definitiva
na categoria de especialista do grau 1 da carreira de técnico superior
de informática, com efeitos à data do despacho, após estágio na
sequência de proposta de reclassificação. (Não carece de fiscalização
prévia do Tribunal de Contas.)
23 de Junho de 2005. — Pela Directora da Unidade de Recursos
Humanos, (Assinatura ilegível.)

MINISTÉRIO DA SAÚDE
Administração Regional de Saúde do Centro
Sub-Região de Saúde de Coimbra
Despacho n.o 15 404/2005 (2.a série). — Ao abrigo do disposto
no artigo 35.o do Código do Procedimento Administrativo, aprovado
pelo Decreto-Lei n.o 442/91, de 15 de Novembro, republicado em
anexo ao Decreto-Lei n.o 6/96, de 31 de Janeiro, subdelego na chefe
de serviço de clínica geral Dr.a Ivone Maria Saavedra Mateus Dias,
no período de 5 a 13 de Julho de 2005, as competências que me
foram subdelegadas pelo despacho n.o 12 672/2004 (2.a série), de 24
de Maio, do coordenador da Sub-Região de Saúde de Coimbra, publi-

