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sição, por mais um ano, com efeitos a partir de 1 de Setembro
de 2005. (Isento de fiscalização do Tribunal de Contas.)

a partir daquela data. (Isento de fiscalização prévia do Tribunal
de Contas.)

8 de Julho de 2005. — Pelo Vice-Presidente, o Investigador-Coordenador (em substituição), Carlos Vale.

6 de Julho de 2005. — A Secretária-Geral, Maria Manuel Godinho.

Instituto da Segurança Social, I. P.

MINISTÉRIO DAS OBRAS PÚBLICAS,
TRANSPORTES E COMUNICAÇÕES
Secretaria-Geral
Despacho (extracto) n.o 15 933/2005 (2.a série). — Por despacho ministerial de 4 do corrente:
Filomena Maria Pires Marques de Araújo Malta, assistente administrativa principal — autorizada a regressar de licença de longa
duração para o quadro de pessoal da Secretaria-Geral deste Ministério, nos termos previstos no artigo 82.o do Decreto-Lei n.o 100/99,
de 31 de Março. Fica posicionada no escalão 3, índice 244. (Não
carece de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)
7 de Julho de 2005. — O Secretário-Geral, J. Albano Santos.

Escola Náutica Infante D. Henrique
Despacho n.o 15 934/2005 (2.a série). — Regulamento de Propinas dos Cursos de Bacharelato e Licenciatura — alterações. — Importando proceder-se à actualização do valor das propinas previsto no
Regulamento de Propinas dos Cursos de Bacharelato e Licenciatura
da Escola Náutica Infante D. Henrique, aprovado pelo despacho
n.o 17 158/2001 (2.a série), com as alterações introduzidas pelo despacho n.o 17 397/2004 (2.a série), publicado no Diário da República,
2.a série, n.o 198, de 23 de Agosto de 2004, determina-se que é alterado
o n.o 1 do artigo 12.o do Regulamento que passa a ter a seguinte
redacção:
«1 — No ano lectivo de 2005-2006, o valor das propinas é de
E 487,11.»
A presente alteração produz efeitos a partir da data da sua publicação no Diário da República.
4 de Julho de 2005. — O Director, João Reverendo da Silva.

Inspecção-Geral das Obras Públicas
Despacho n.o 15 935/2005 (2.a série). — Por despacho de 11
de Julho de 2005 do inspector-geral das Obras Públicas:
Licenciada Marta do Carmo de Carvalho Maia, inspectora principal,
de nomeação definitiva, do quadro de pessoal da Inspecção-Geral
das Obras Públicas — nomeada, precedendo concurso, inspectora
superior do mesmo quadro, considerando-se exonerada do lugar
que ocupava com efeitos a partir da data de assinatura do termo
de aceitação de nomeação. (Isento de fiscalização prévia do Tribunal
de Contas.)
11 de Julho de 2005. — O Inspector-Geral, A. Flores de Andrade.

MINISTÉRIO DO TRABALHO
E DA SOLIDARIEDADE SOCIAL
Secretaria-Geral
Despacho n.o 15 936/2005 (2.a série). — Por meu despacho de
4 de Julho de 2005 e obtida a anuência do director-geral do Gabinete
para os Assuntos Europeus e Relações Internacionais do Ministério
do Trabalho e da Solidariedade Social (MTSS):
Licenciada Maria da Conceição Fonseca de Almeida Simões Dionísio,
técnica superior de 2.a classe do quadro de pessoal do Gabinete
para os Assuntos Europeus e Relações Internacionais do
MTSS — transferida, com idêntica categoria, para o quadro de pessoal desta Secretaria-Geral, com efeitos a partir de 1 de Agosto
de 2005, inclusive, considerando-se exonerada do lugar de origem

Despacho n.o 15 937/2005 (2.a série). — Por meu despacho de
6 de Julho de 2005, proferido no exercício de competência delegada
pelo conselho directivo do Instituto da Segurança Social, I. P., nomeio,
após concurso interno geral de ingresso, provisoriamente, por um
ano, findo o qual a nomeação se converterá em nomeação definitiva,
na categoria de motorista de ligeiros do quadro de pessoal do ex-Centro Regional de Segurança Social de Lisboa e Vale do Tejo Manuel
José da Cunha Moreira da Silva, agente administrativo oriundo da
Escola Secundária de Castelo de Paiva. (Não carece de fiscalização
prévia.)
6 de Julho de 2005. — O Vogal do Conselho Directivo, António
Nogueira de Lemos.
Despacho n.o 15 938/2005 (2.a série). — Por meu despacho de
8 de Julho de 2005, proferido no exercício de competência delegada
pelo conselho directivo do Instituto da Segurança Social, I. P., nomeio
definitivamente na categoria de técnico profissional especialista da
carreira de agente de educação familiar do grupo de pessoal técnico-profissional do quadro de pessoal do ex-Centro Regional de Segurança Social do Norte, após concurso interno de acesso limitado, Maria
da Conceição Coelho Macedo Sousa, ficando exonerada do lugar anterior a partir da data de aceitação do novo lugar. (Não carece de
fiscalização prévia.)
8 de Julho de 2005. — O Vogal do Conselho Directivo, António
Nogueira de Lemos.
Despacho n.o 15 939/2005 (2.a série). — Por meu despacho de
8 de Julho de 2005, proferido no exercício de competência delegada
pelo conselho directivo do Instituto da Segurança Social, I. P., nomeio
definitivamente na categoria de técnico profissional especialista principal da carreira de agente técnico profissional (generalista) do grupo
de pessoal técnico-profissional do quadro de pessoal do ex-Centro
Regional de Segurança Social do Norte, após concurso interno de
acesso misto, Sónia Marília Pegado Rios Correia, David José Ferreira
Martins, Maria de Lurdes Barbosa Almeida Gouveia Pinto, José Luís
Figueiredo Paranhos, Zulmira Fátima Dias Meleiro Assis, Maria
Augusta Leite Vieira Borges, Ana Maria Trindade Barbosa, Maria
Cristina Pinto Barbosa, Maria Rafael Sousa Ribeiro, José João Freitas
Castro e Maria Amália Pinheiro Dias, ficando exonerados dos lugares
anteriores a partir da data de aceitação do novo lugar. (Não carece
de fiscalização prévia.)
8 de Julho de 2005. — O Vogal do Conselho Directivo, António
Nogueira de Lemos.

MINISTÉRIO DA SAÚDE
Gabinete do Ministro
Despacho n.o 15 940/2005 (2.a série). — Nos termos e ao abrigo
do artigo 5.o do Decreto-Lei n.o 335/93, de 29 de Setembro, 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, nomeio, em comissão de serviço, para exercer as funções
de vogal do conselho de administração da Administração Regional
de Saúde do Norte a Prof.a Doutora Maria Suzete dos Santos Gonçalves, cujo perfil e aptidão para o desempenho do cargo são evidenciados na sinopse curricular que se anexa ao presente despacho.
21 de Junho de 2005. — O Ministro da Saúde, António Fernando
Correia de Campos.
Curriculum vitae
Nome — Maria Suzete dos Santos Gonçalves.
Filiação — José Augusto Duarte Gonçalves Rodrigues e Maria Júlia
dos Santos.
Data e local de nascimento — 18 de Julho de 1950, Vila Real, Portugal.
Graus académicos:
Doutoramento em Ciências Biomédicas, na Universidade do
Porto — 2000;

