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Despacho n.o 2740/2005 (2.a série). — 1 — A empresa
Yes — Linhas Aéreas Charter, S. A., é titular de uma licença de transporte aéreo concedida pelos despachos n.os 12 816/2000 e 9651/2002,
publicados, respectivamente, no Diário da República, 2.a série, n.os 143,
de 23 de Julho de 2000, e 108, de 10 de Maio de 2002.
2 — Por deliberação do conselho de administração do INAC de
1 de Setembro de 2004, publicada no despacho n.o 19 286/2004 (Diário
da República, 2.a série, n.o 217, de 14 de Setembro de 2004), foi
suspensa a supra-identificada licença e, consequentemente, foi atribuída à Yes — Linhas Aéreas Charter, S. A., uma licença temporária,
nos termos da mesma deliberação.
3 — Atendendo a que a empresa demonstra estar em condições
de cumprir os requisitos do Regulamento (CEE) n.o 2407/92, de 23
de Julho, foi decidido, por acto praticado pelo vogal do conselho
de administração do INAC Dr. Amândio Dias Antunes em 30 de
Dezembro de 2004, devidamente ratificado pelo conselho de administração em reunião ordinária de 6 de Janeiro de 2005, proceder
à revogação da suspensão da licença emitida nos termos do n.o 1.
4 — Fica assim revogado o despacho n.o 19 286/2004, publicado
no Diário da República, 2.a série, n.o 217, de 14 de Setembro de 2004,
mantendo a licença mencionada no n.o 1 todos os seus efeitos iniciais.
17 de Janeiro de 2005. — O Presidente da Conselho de Administração, Luís A. Fonseca de Almeida.

Instituto Nacional do Transporte Ferroviário
Deliberação n.o 130/2005. — Por deliberação do conselho de
administração do Instituto Nacional do Transporte Ferroviário de
16 de Dezembro de 2004;
Considerando que desde 13 de Dezembro, por renúncia de um
seu vogal, só dois membros do conselho de administração estão em
efectividade de funções;
Considerando que com a alteração da composição do conselho
de administração caducaram as anteriores delegações de competências:
O conselho de administração deliberou, ao abrigo do disposto no
n.o 2 do artigo 21.o dos Estatutos anexos ao Decreto-Lei n.o 299-B/98,
de 29 de Setembro, redistribuir aos seus membros os seguintes pelouros, com a faculdade de subdelegação das competências implícitas
na presente atribuição de pelouros, nos responsáveis pelas unidades
orgânicas:
I — No presidente do conselho de administração:
1) As subunidades orgânicas:
i)
ii)
iii)
iv)
v)
vi)

Área de Economia (EC);
Área de Desenvolvimento (DP);
Área Jurídica (AJ);
Núcleo de Gestão de Recursos (NGR);
Núcleo de Apoio ao Conselho (NAC);
Departamento de Contra-Ordenações;

2) Ficam ainda atribuídos no presidente do conselho de administração os poderes para:
i) Coordenar e despachar assuntos relativos ao dossier
«Alta velocidade»;
ii) Coordenar e despachar assuntos relativos às relações
internacionais, nomeadamente a designação da representação do Instituto e despesas da deslocação;
iii) Nomear comissões de inquérito;
iv) Representar o Instituto na comissão de acompanhamento criada pela Resolução do Conselho de Ministros
n.o 45/99, de 1 de Abril, publicada no Diário da República, 2.a série, n.o 95, de 23 de Abril de 1999;
v) Autorizar férias e licenças dos trabalhadores do Instituto, de acordo com o plano e nos termos previamente
estabelecidos;
vi) Autorizar a utilização de veículo próprio em serviço;
vii) Autorizar a utilização de avião nas deslocações em serviço no território nacional;
viii) Assinar declarações de rendimentos dos trabalhadores
do Instituto;
ix) Gerir a frota automóvel;
x) Emitir e assinar certidões, reproduções e declarações
autenticadas de documentos;
xi) Emitir e assinar documentos de cobrança de certidões,
reproduções e declarações autenticadas de documentos;

3) Nas ausências e impedimentos do presidente do conselho de
administração, será competente para o exercício dos pelouros
atribuídos e dos poderes constantes do n.o 2) do n.o I o vogal
do conselho de administração engenheiro Jorge Martins.
II — No vogal do conselho de administração engenheiro Jorge
Martins:
1) As subunidades orgânicas:
i) Área de Engenharia (NG);
ii) Inspecção da Circulação Ferroviária (ICF);
2) Ficam também delegados no referido vogal do conselho de
administração os poderes para:
i) Coordenar e despachar os trabalhos a desenvolver pela
equipa interdisciplinar EI-01, Concessão Fertagus;
ii) Coordenar e despachar os trabalhos a desenvolver pela
equipa interdisciplinar EI-02, Metro do Porto;
iii) Coordenar e despachar todos os assuntos relativos às
instalações por cabo para o transporte de pessoas;
iv) Coordenar e despachar as questões relativas aos dossiers
«Metro Sul do Tejo», «Metro Mondego» e «Metro
Mirandela»;
v) Coordenar e despachar as questões relativas ao dossier
«Transpraia»;
3) Ficam ainda delegados no referido vogal do conselho de administração os poderes para:
i)
ii)
iii)
iv)
v)
vi)

Regulamentos gerais de segurança (RGS);
Instruções gerais de sinalização (IGS);
Instruções de sinalização (IS);
Instruções complementares de segurança (ICS);
Instruções de exploração técnica (IET);
Instruções complementares de exploração técnica (ICET).

4) Nas ausências e impedimentos do vogal do conselho de administração engenheiro Jorge Martins, será competente para
o exercício dos pelouros atribuídos e dos poderes constantes
dos n.os 2) e 3) do n.o II o presidente do conselho de administração, Dr. António Brito da Silva.
III — Consideram-se actos de gestão corrente, e como tal da competência de cada um dos membros do conselho de administração,
os relativos a:
i) Autorização de inscrição e participação dos trabalhadores em
congressos, seminários, conferências, estágios, reuniões, colóquios e cursos de formação;
ii) Autorização de deslocações em serviço, em território nacional;
iii) Justificação de faltas;
iv) Autorização de prestação de trabalho suplementar.
IV — Fica ainda delegada nos membros do conselho de administração a competência para a prática dos seguintes actos:
i) Autorizar despesas com aquisições de bens e serviços até ao
montante fixado no n.o V, observados que sejam os procedimentos legalmente estabelecidos para a contratação pública
bem como a prévia cabimentação orçamental;
ii) Aprovar a escolha prévia do tipo de procedimento nos termos
do n.o 1 do artigo 79.o do Decreto-Lei n.o 187/99, de 8 de
Junho;
iii) Aprovar, nos termos do artigo 64.o do Decreto-Lei n.o 187/99,
de 8 de Junho, as minutas dos contratos, até ao montante
delegado;
iv) Outorgar, de acordo com o disposto no artigo 62.o do Decreto-Lei n.o 187/99, de 8 de Junho, os contratos escritos relativos
às despesas realizadas até ao montante delegado.
V — A autorização de despesas fica limitada aos seguintes montantes, com poderes de subdelegação na directora da Área Financeira:
i) Presidente do conselho de administração — E 10 000;
ii) Vogal do conselho de administração — E 7500;
iii) Presidente e vogal — E 15 000.
VI — Nos termos do n.o 4 do artigo 23.o dos estatutos anexos ao
Decreto-Lei n.o 299-B/98, de 29 de Setembro, nas suas ausências e
impedimentos, o presidente, nas suas competências próprias, é substituído pelo vogal Jorge Andrade Martins.
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VII — Consideram-se ratificados todos os actos praticados desde
13 de Dezembro, no âmbito da delegação de competências inerente
à redistribuição de pelouros e às competências constantes do n.o 2)
do n.o I, dos n.os 2) e 3) do n.o II e dos n.os III, IV, V e VI.
VIII — A presente deliberação é de aplicação imediata.
16 de Dezembro de 2004. — O Presidente do Conselho de Administração, António Brito da Silva.

MINISTÉRIO DA CULTURA
Gabinete da Ministra
Despacho n.o 2741/2005 (2.a série). — Coro Ricercare comunicou, em devido tempo, pretender deslocar-se aos Açores, entre os
dias 17 e 20 de Março de 2005, para preparar o lançamento de um
CD de música tradicional açoriana.
Atendendo ao inegável interesse artístico e cultura da deslocação,
entende o Governo adoptar as providências adequadas a permitir
a participação dos elementos do referido centro que sejam funcionários e agentes do Estado.
Assim, determino que os responsáveis pelos departamentos governamentais, de que dependem os funcionários ou agentes que integram
aquele Coro, considerem os mesmos em exercício efectivo.
18 de Janeiro de 2005. — A Ministra da Cultura, Maria João Espírito
Santo Bustorff Silva.

Secretaria-Geral
Rectificação n.o 190/2005. — Por ter sido publicado com inexactidão no Diário da República, 2.a série, n.o 16, de 24 de Janeiro
de 2005, o despacho n.o 1604/2005, rectifica-se que onde se lê «Carla
Sofia Filipe Salva» deve ler-se «Carla Sofia Filipe Silva».
24 de Janeiro de 2005. — A Secretária-Geral, Fernanda Soares
Heitor.

Instituto Português de Arqueologia
Aviso n.o 1108/2005 (2.a série). — Por despacho de 20 de Maio
de 2004 do Ministro da Cultura, sob proposta do Instituto Português
de Arqueologia, nos termos do disposto nos artigos 3.o e 14.o do
Decreto-Lei n.o 164/97, de 27 de Junho, são inventariadas, pelo seu
valor cultural, 12 moedas espanholas, sendo 11 em prata e 1 em
ouro, com as seguintes descrições:
Designação: moeda.
Matéria: prata.
Dimensões: diâmetro — 3,1 cm; espessura — 0,2 cm.
Peso: 11,1757 g.
Descrição:
4 reales;
Cunhagem: México;
Anverso: legenda «CAROLVS:ET:IOHANA.REGES»;
No campo: ML;
Tipo: escudo de Espanha coroado;
Reverso: legenda «+HISPANIARVM:ET:INDIARVM»;
No campo: PLV/SVL/TRA;
Em baixo: 4;
Tipo: duas colunas de Hércules coroadas, sobre o mar;
Referência: Cayón-Castán 2990.
Datação: 1504-1516.
Data do achado: 30 de Março de 2003.
Achadores: Manuel António Costa Lains, Jorge Alberto Baltazar Esteves Traveira, Eduardo Baltazar Esteves Traveira, Carlos Alberto
da Rocha Fileno e José Peneda Oliveira.
Local do achado: zona de praia do concelho de Pombal.
Número do inventário nacional do património náutico e subaquático,
Carta Arqueológica de Portugal: 6145.01.01.
Designação: moeda.
Matéria: prata.
Dimensões: diâmetro — 3,2 cm; espessura — 0,2 cm.
Peso: 12,2169 g.

1773

Descrição:
4 reales;
Cunhagem: México;
Anverso: legenda «CAROLVS:ET:IOHANA.REGES»;
No campo: ML;
Tipo: escudo de Espanha coroado;
Reverso: legenda «+HISPANIARVM:ET:INDIARVM»;
No campo: PLV/SVL/TRA;
Em baixo: 4;
Tipo: duas colunas de Hércules coroadas, sobre o mar;
Referência: Cayón-Castán 2991.
Datação: 1504-1516.
Data do achado: 30 de Março de 2003.
Achadores: Manuel António Costa Lains, Jorge Alberto Baltazar Esteves Traveira, Eduardo Baltazar Esteves Traveira, Carlos Alberto
da Rocha Fileno e José Peneda Oliveira.
Local do achado: zona de praia do concelho de Pombal.
Número do inventário nacional do património náutico e subaquático,
Carta Arqueológica de Portugal: 6145.01.02.
Designação: moeda.
Matéria: prata.
Dimensões: diâmetro — 3,2 cm; espessura — 0,2 cm.
Peso: 10,3443 g.
Descrição:
4 reales;
Cunhagem: México;
Anverso: legenda «CAROLVS:ET:IOHANA.REGES»;
No campo: ML;
Tipo: escudo de Espanha coroado;
Reverso: legenda «+HISPANIARVM:ET:INDIARVM»;
No campo: PLV/SVL/TRA;
Em baixo: 4;
Tipo: duas colunas de Hércules coroadas, sobre o mar;
Referência: Cayón-Castán 2990.
Datação: 1504-1516.
Data do achado: 30 de Março de 2003.
Achadores: Manuel António Costa Lains, Jorge Alberto Baltazar Esteves Traveira, Eduardo Baltazar Esteves Traveira, Carlos Alberto
da Rocha Fileno e José Peneda Oliveira.
Local do achado: zona de praia do concelho de Pombal.
Número do inventário nacional do património náutico e subaquático,
Carta Arqueológica de Portugal: 6145.01.03.
Designação: moeda.
Matéria: prata.
Dimensões: diâmetro — 3,1 cm; espessura — 0,2 cm.
Peso: 12,3208 g.
Descrição:
4 reales;
Cunhagem: México;
Anverso: legenda «CAROLVS:ET:IOHANA.REGES»;
No campo: ML;
Tipo: escudo de Espanha coroado;
Reverso: legenda «+HISPANIARVM:ET:INDIARVM»;
No campo: PLV/SVL/TRA;
Em baixo: 4;
Tipo: duas colunas de Hércules coroadas, sobre o mar.
Referência: Cayón-Castán 2990.
Datação: 1504-1516.
Data do achado: 30 de Março de 2003.
Achadores: Manuel António Costa Lains, Jorge Alberto Baltazar Esteves Traveira, Eduardo Baltazar Esteves Traveira, Carlos Alberto
da Rocha Fileno e José Peneda Oliveira.
Local do achado: zona de praia do concelho de Pombal.
Número do inventário nacional do património náutico e subaquático,
Carta Arqueológica de Portugal: 6145.01.04.
Designação: moeda.
Matéria: prata.
Dimensões: diâmetro — 3,1 cm; espessura — 0,2 cm.
Peso: 9,1177 g.
Descrição:
4 reales;
Cunhagem: México;
Anverso: legenda «CAROLVS:ET:IOHANA.REGES»;
No campo: LM;

