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a Inspectus, Inspecções de Gás e Energéticas como entidade inspectora
das redes e ramais de distribuição e instalações de gás, ao abrigo
do artigo 5.o do anexo II da Portaria n.o 362/2000, de 20 de Junho,
alterada pela Portaria n.o 690/2001, de 10 de Julho, conjugado com
a alínea i) do despacho do director-geral de Geologia e Energia
n.o 13 664/2006 (2.a série), de 9 de Junho, publicado no Diário da
República, 2.a série, n.o 124, de 29 de Junho de 2006.
9 de Novembro de 2006. — O Subdirector-Geral, Bento de Morais
Sarmento.

Direcção Regional da Economia do Alentejo
Despacho n.o 26 104/2006
Por despacho de 27 de Novembro de 2006, foi concedida autorização
para ampliação do estabelecimento industrial do tipo 1, com a actividade de fabricação de outros produtos químicos orgânicos de base
e fabricação de matérias plásticas sob formas primárias, localizado
no Complexo Petroquímico de Sines, nos termos do disposto no
artigo 12.o do Decreto Regulamentar n.o 8/2003, de 11 de Abril, conjugado com os artigos 18.o e 22.o do Decreto-Lei n.o 194/2000, de
21 de Agosto, explorado por REPSOL — Polímeros, L.da
Esta autorização foi precedida pela emissão de declaração de
impacte ambiental (DIA) com parecer favorável condicionado em
7 de Junho de 2006.
27 de Novembro de 2006. — O Director Regional, Bernardino
Miguel M. Piteira.

ciada Maria Luzia Meireles Coelho, com efeitos a partir de 1 de
Dezembro de 2006.
28 de Novembro de 2006. — A Inspectora-Geral, Alexandra Costa
Gomes.

Instituto da Segurança Social, I. P.
Centro Distrital de Segurança Social de Vila Real
Aviso (extracto) n.o 13 724/2006
Por despacho do vogal do conselho directivo do Instituto da Segurança Social, I. P., de 28 de Novembro de 2006, foi José Rui Rodrigues
Teixeira, detentor da categoria de assistente administrativo principal,
a exercer funções na categoria de técnico de 2.a classe, da carreira
técnica, em regime de comissão de serviço extraordinária, conforme
o estatuído pelo n.o 2 do artigo 6.o do Decreto-Lei n.o 497/99, de
19 de Novembro, nomeado definitivamente na categoria de técnico
de 2.a classe, por reclassificação, nos termos do n.o 1 do artigo 7.o,
conjugado com o n.o 3 do artigo 6.o do mesmo diploma, a afectar
ao serviço local de Vila Pouca de Aguiar.
7 de Dezembro de 2006. — O Adjunto do Director, Francisco J. F.
Rocha.

Centro Nacional de Pensões
Despacho (extracto) n.o 26 107/2006

MINISTÉRIO DA AGRICULTURA,
DO DESENVOLVIMENTO RURAL E DAS PESCAS
Direcção Regional de Agricultura de Trás-os-Montes
Aviso n.o 13 723/2006
o

Nos termos do n. 2 do artigo 59.o do Estatuto Disciplinar dos
Funcionários e Agentes da Administração Central, Regional e Local,
aprovado pelo Decreto-Lei n.o 24/84, de 16 de Janeiro, fica notificada
Virgínia de Jesus Ferreira, técnica profissional de 2.a classe do quadro
de pessoal desta Direcção Regional, ausente em parte incerta, com
a última residência conhecida no Edifício Oceanides, Rua do Leste,
bloco C, 4.o, C, 8125-201 Quarteira, de que se encontram pendentes
contra si processos disciplinares (n.os 3/2004, 3/2005 e 1/2006), apensados nos termos do artigo 48.o do Estatuto Disciplinar, ficando citada
para apresentar a sua defesa no prazo de 30 dias contados da data
da publicação no Diário da República.
4 de Dezembro de 2006. — O Director Regional, Carlos Guerra.

Por despacho do vogal Dr. António Nogueira de Lemos de 27
de Novembro de 2006, proferido no exercício de competência delegada
pelo conselho directivo do Instituto da Segurança Social, I. P., foram
Afonsina Josefa Fonseca Oliveira Freitas, assistente administrativa
principal, e Paula Cristina Cordeiro Fernandes Silvestre, assistente
administrativa principal, nomeadas em comissão de serviço extraordinária, pelo período de um ano, na categoria de estagiária da carreira
técnica superior, nos termos do n.o 2 do artigo 6.o do Decreto-Lei
n.o 497/99, de 19 de Novembro. (Não carece de fiscalização prévia
do Tribunal de Contas.)
4 de Dezembro de 2006. — O Director da Unidade de Administração e de Recursos Humanos, Clemente Galvão.
Despacho (extracto) n.o 26 108/2006
Por despacho do vogal Dr. António Nogueira de Lemos de 28
de Novembro de 2006, proferido no exercício de competência delegada
pelo conselho directivo do Instituto da Segurança Social, I. P., foi
Maria Cristina Moreira Lopes Seleiro, técnica de 2.a classe, nomeada
em comissão de serviço extraordinária, pelo período de um ano, na
categoria de estagiária da carreira técnica superior, nos termos do
n.o 2 do artigo 6.o do Decreto-Lei n.o 497/99, de 19 de Novembro.
(Não carece de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)

MINISTÉRIO DO TRABALHO
E DA SOLIDARIEDADE SOCIAL

6 de Dezembro de 2006. — O Director da Unidade de Administração e de Recursos Humanos, Clemente Galvão.

Secretaria-Geral

MINISTÉRIO DA SAÚDE

o

Despacho n. 26 105/2006
Por meu despacho de 7 de Dezembro de 2006, foi nomeada definitivamente, após concurso, com efeitos à data do despacho, na categoria de técnica principal do quadro de pessoal desta Secretaria-Geral
Marília Arménia Gonçalves da Cunha e Costa Laporte Barbosa, sendo
exonerada do lugar de origem a partir da data de aceitação do novo
lugar. (Isento de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)
11 de Dezembro de 2006. — O Secretário-Geral-Adjunto, Jorge
Gouveia.

Inspecção-Geral do Ministério do Trabalho
e da Solidariedade Social
Despacho n.o 26 106/2006
Autorizo, a seu pedido, a cessação da comissão de serviço no cargo
de directora de serviços de Apoio à Gestão e Administração da licen-

Administração Regional de Saúde
de Lisboa e Vale do Tejo
Sub-Região de Saúde de Lisboa
Despacho (extracto) n.o 26 109/2006
Por despacho da coordenadora da Sub-Região de Saúde de Lisboa
de 29 de Novembro de 2006, por delegação de competências, foi
autorizada a transferência do Centro de Saúde de Torres Vedras
para a USF Delta, Centro de Saúde de Oeiras, com efeitos a partir
de 1 de Dezembro de 2006, de José João Calçada Pinto Mendonça,
chefe de serviço da carreira médica de clínica geral do quadro de
pessoal da Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do
Tejo, Sub-Região de Saúde de Lisboa, ao abrigo do artigo 25.o do
Decreto-Lei n.o 427/89, de 7 de Dezembro, com a redacção dada
pelo Decreto-Lei n.o 218/98, de 17 de Julho, conjugado com o Decre-

