16 166

DIÁRIO DA REPÚBLICA — II SÉRIE

Despacho n.o 23 661/2005 (2.a série). — Nos termos do n.o 2
do artigo 35.o do Decreto-Lei n.o 248/85, de 17 de Julho, designo
a assistente administrativa especialista Maria do Céu Morais Pereira
Soares Barros para exercer as funções do secretariado de apoio com
efeitos reportados a 14 de Julho de 2005.
31 de Outubro de 2005. — O Director-Geral, João Correia de
Oliveira.

Instituto de Desenvolvimento Rural e Hidráulica
Despacho (extracto) n.o 23 662/2005 (2.a série). — Por despacho de 26 de Outubro de 2005:
Cristina Maria Soares Machado, técnica superior de 2.a classe da
carreira de engenheiro — concedida licença sem vencimento para
acompanhamento do cônjuge no estrangeiro, com início em 25 de
Novembro próximo e fim em 17 de Agosto de 2006. (Isento de
fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)
28 de Outubro de 2005. — O Presidente, C. Mattamouros Resende.

Laboratório Nacional de Investigação Veterinária, I. P.
Despacho n.o 23 663/2005 (2.a série). — Por despachos de 22
de Setembro e de 6 de Outubro de 2005 da directora do Laboratório
Nacional de Investigação Veterinária e do director regional de Agricultura do Ribatejo e Oeste, respectivamente:
Graça Maria dos Santos Ferreira Varela Marques, técnica profissional
de 1.a classe da carreira técnico-profissional do quadro de pessoal
da Direcção Regional de Agricultura do Ribatejo e Oeste — transferida nos termos do artigo 25.o do Decreto-Lei n.o 427/89, de
7 de Dezembro, para o quadro de pessoal deste Laboratório Nacional, com efeitos a 1 de Novembro de 2005. (Isento de fiscalização
prévia do Tribunal de Contas.)
3 de Novembro de 2005. — A Directora, Maria Inácia Aleixo Vacas
de Carvalho Corrêa de Sá.
Despacho n.o 23 664/2005 (2.a série). — Por despachos de 22
de Setembro e de 6 de Outubro de 2005 da directora do Laboratório
Nacional de Investigação Veterinária, I. P., e do director regional
de Agricultura do Ribatejo e Oeste, respectivamente:
José Carlos Queimadas da Silva Rocha e Teresa de Jesus Rodrigues
Faustino Pombinho, assistentes administrativos especialistas da carreira de assistente administrativo do quadro de pessoal da Direcção
Regional de Agricultura do Ribatejo e Oeste — transferidos nos
termos do artigo 25.o do Decreto-Lei n.o 427/89, de 7 de Dezembro,
para o quadro de pessoal deste Laboratório Nacional, com efeitos
a 1 de Novembro de 2005. (Isento de fiscalização prévia do Tribunal
de Contas.)
3 de Novembro de 2005. — A Directora, Maria Inácia Aleixo Vacas
de Carvalho Corrêa de Sá.

MINISTÉRIO DAS OBRAS PÚBLICAS,
TRANSPORTES E COMUNICAÇÕES
Comissão de Planeamento de Emergência
das Comunicações
Despacho n.o 23 665/2005 (2.a série). — Nos termos do n.o 1
do artigo 17.o e da alínea e) do artigo 9.o do Decreto Regulamentar
n.o 13/93, de 5 de Maio, é nomeado representante da ANACOM —
Autoridade Nacional de Comunicações na CPEC — Comissão de Planeamento de Emergência das Comunicações o engenheiro Manuel
Pedrosa de Barros e como substituto, nas suas faltas e impedimentos,
o engenheiro Jacques Coelho Afonso.
Este despacho produz efeitos a partir de 20 de Setembro de 2005.
3 de Novembro de 2005. — O Presidente, Pedro Duarte Neves.

N.o 223 — 21 de Novembro de 2005

Laboratório Nacional de Engenharia Civil
Deliberação (extracto) n.o 1503/2005. — Por deliberação de 3
de Novembro de 2005 da direcção do Laboratório Nacional de Engenharia Civil, precedida da anuência do presidente do conselho directivo do Instituto Tecnológico e Nuclear de 26 de Outubro de 2005:
Vasco Miguel Miranda Damas, técnico profissional de 1.a classe, posicionado no escalão 1, índice 222, do quadro de pessoal do Instituto
Tecnológico e Nuclear — autorizada a transferência para o quadro
de pessoal deste Laboratório Nacional com a categoria, escalão
e índice que detém, com efeitos a partir de 15 de Novembro, considerando-se exonerado do lugar que ocupa a partir da mesma
data. (Isento de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)
7 de Novembro de 2005. — A Directora de Serviços de Recursos
Humanos, Ana Paula Seixas Morais.
Deliberação (extracto) n.o 1504/2005. — Por deliberação da
direcção do LNEC de 3 de Novembro de 2005, são promovidos às
categorias que para cada um se indica os seguintes funcionários:
Maria Teresa Lopes do Couto dos Santos Fonseca — assessora principal, escalão 1, índice 710.
Daniel Caetano Martins — técnico superior principal, escalão 2,
índice 560.
Luís Figueiredo Nunes — técnico especialista principal, escalão 1,
índice 510.
Joaquim José Timóteo da Silva — técnico especialista principal, escalão 1, índice 510.
As presentes promoções produzem efeitos a partir da data da publicação. (Isentos de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)
7 de Novembro de 2005. — A Directora de Serviços de Recursos
Humanos, Ana Paula Seixas Morais.

MINISTÉRIO DO TRABALHO
E DA SOLIDARIEDADE SOCIAL
Gabinete do Ministro
Despacho n.o 23 666/2005 (2.a série). — Na sequência da Resolução do Conselho de Ministros n.o 111/2003, de 12 de Agosto, que
aprovou o Programa Nacional de Compras Electrónicas, foi desenvolvido no âmbito do ex-Ministério da Segurança Social e do Trabalho
um projecto piloto que promoveu diversas iniciativas naquele contexto.
Com o objectivo de dar continuidade ao referido projecto piloto,
garantindo condições de sustentabilidade a um novo modelo de aquisições para aquele Ministério, foi criado, pelo despacho n.o 11 789/2004
(2.a série), publicado no Diário da República, 2.a série, n.o 140, de
16 de Junho de 2004, uma estrutura de projecto de compras (EPC),
de acordo com o previsto na legislação aplicável.
Tendo agora em consideração as alterações estruturais entretanto
ocorridas com a criação do Ministério do Trabalho e da Solidariedade
Social (MTSS), bem como o objectivo de desenvolvimento do potencial
de eficiência e eficácia ao nível do processo aquisitivo em termos
de poupanças na aquisição de bens e serviços, redução dos correspondentes tempos processuais, maior transparência dos processos de
aquisição, e atendendo também ao crescente interesse manifestado
pelos diferentes organismos e serviços do MTSS na adesão ao projecto,
procede-se à reestruturação da EPC, de acordo com o seguinte:
1 — O projecto de compras electrónicas do MTSS abrange a totalidade dos organismos e serviços que integram o MTSS.
2 — A EPC do MTSS é composta por:
a) Um representante da Secretaria-Geral, que assegura a coordenação;
b) Um representante de cada um dos seguintes organismos:
Casa Pia de Lisboa, I. P.;
Direcção-Geral da Segurança Social, da Família e da
Criança;
Inspecção-Geral do Trabalho;
Instituto do Emprego e Formação Profissional, I. P.;
Instituto de Gestão Financeira da Segurança Social;
Instituto Nacional para o Aproveitamento dos Tempos
Livres dos Trabalhadores, I. P.;
Instituto da Segurança Social, I. P.

