N."

199

-

DüRIO DA REPUBLICA

29 dEAgosto de 2003

-

II SERIE

t3 267

PRESIDÊNCN DO CONSELHO DE MTNISTROS

MtNrsTÉRr0 DAS FTNANçAS

Gabinete do Secretário de Estado
da Juventude e Desportos

Portarie n.o 1130/2003 (2.a série).-A Câmara Municipal de
Santiago do Cacém solicitou a cessão de uma parcela de terreno,
com a área de 50 000 m2, sita na freguesia de Santo André, daquele
concelho, para ali construir um cemitério.

Despacho n,o 16 739/2003 (2.4 série).
Considerando a vacatura do lugar de director do Departamento -Administrativo e Financeiro do Instituto Português da Juventude;
Considerando não existir substituto designado na lei e havendo
neccssidade de assegurar de imediato o exercício das fun@es inerentes
àquele cargo, de forma a assegurar o bom funcionamento dos serviços:

Designo, nos termos do artigo 21." da Lei n." 49199, de 22 de
Junho, a Dr.'Aura Cristina Rosa da Lança Coelho, do quadro de
pessoal da Direcção-Geral de Viaçáo, para exercer, em regime de
substituiçáo, o cargo de director do Departametrto Administrativo
e Financeiro do Instituto Português da Juventude.
11 de Agosto de

2003.-0

Secretário de Estado da Juventude

e Desportos, Ilerrnínio José Loureiro Gonçalves.

Secretaria-Geral
Declaraçáo n.o 2ô7l2OO3 (2.8 série).
Nos termos do despacho
n." 14 296120{J.3 (2." série) do Primeiro-Minisrro,
o Ministro Adjunto
do Primeiro-Ministro, por despacho de 5 de Agosto de 2003, declarou,
ao abrigo do artigo 3." do Decreto-Lein." 460177, de 7 de Novembro,
a utilidade pública das seguintes entidades:
Associaçáo dos Antigos Alunos da Escola Oliveira I-opes, com
sede em Válega, Ovar;
ACM-Associação de Ciclismo do Minho, com sede em São
Paio, Guimaráes;
Associaçáo do Desenvolvimento de Góis e da Beira Serra, com
sede em Góisl
,dssociação para o Desenvolvimento do Ensino e Investigaçáo
da Microbiologia, com sede em Lisboa;
Associaçáo Humanit:ária dos Bombeiros Voluntários de Riba de
Ave, com sede em Riba de Ave, Vila Nova de Famalicão;
Associaçáo da Juventude Vidigalense, com sede em pousos,

Iriria;

Fundaçáo Batalha de Aljubarrota, com sede em Calvaria de Cima,
Porto de Mós;
Ginásio Clube de Alcobaça, com sede em Alcobaça;
Sporting Clube Paivense, com sede em Sobrado, Castelo de Paiva;
Sociedade Portuguesa de Física, com sede em Lisboa.
20 de Agosto de 2003.

-

O Secretário-Geral, tosé M. Sousa

Rego.

Assim:

Manda o Governo, pelo Secretário de Estado do Tesouro e Finanças, o seguinte:
1.o E autorizado, nos teÍmos do

de

1.3

artigo 1.o do Decreto-Lein." 9'7170,
de Março, a cessáo, a título definitivo, ao município de Santiago

do Cacém, de uma parcela de terreno, com a área de

50 000 m2,
a destacar da herdade denominada «Porto de Sines», sita na freguesia
de Santo André, do referido concelho, inscrita na matriz predial ústica

com o artigo 28 da secçáo H, e artigo urbano 220, que se encontÍa
descrita na Conservatória do Registo Predial sob o n." 1226, a f7.39
do livro B-9, e inscrita sob o n." 26 937, ft. 127 v." do livro G-31,
a favor do Estado Português.

2." E reconhecido o interesse público da cessão, uma vez que a
parcela de terreno se destina à comtruçáo de um cemitério.
3." A presente cessáo efectua-se mediante a compensaçáo de
€48757,50, a pagar no acto da assinatura do auto de cessão, que
deverá ocorrer no prazo de 90 dias após a publicaçáo desta portaiia.
4.o Esta cessáo fica sujeita ao preceituado no artigo 2." do referido
decreto-lei, não tendo o ctssionário direito à restituição de importâncias pagas ou à indemnizaçáo por benfeitorias realizadas, devendo
o imóvel ser afecto ao fim que justifica a cessáo, no pÍutzo máximo
de dois anos.

18 de Agosto de 2003.

-

O Secretário de Estado do Tesouro

e

Fi;rranças, Francisco Ad.ekno Gusmõo Esteves d.e Carvalho.

Gabinete do Secretário de Estado
do Tesouro e Finanças
Despacho n.o 1674112OO9 (2.a sériê).
Nos termos do disposto
- 49199, de 22 de Júnho,
na alínea á) do n." 6 do artigo 18." da I.ei t"
nomeio a engenheira Maria de Fátima Gomes Marques para exercer,
em regime de substituiçáo, o cargo de directora de serviços de Cadastro
e Inventário, do quadro de pessoal da Direcção-Geral do Património.
Q presente despacho produz efeitos a partir de 11 de Agosto de
2003.

8 de Agosto de 2003.-0 Secretário de Estado do Tesouro

e

Finanças, Francisco Adeüno Gusmão Esteves de Canalho.

Secretaria-Geral
Despaóho (extracto) n.o 16 74212cÍJl3 (2.a

série).-Por

meu

despacho de 7 de Agosto de 2003:

lnstituto da Comunicaçáo Soóial
Despacho (extracto) n.o 16 740/2003 (2.a série).-por despacho da presidente do Instituto da Comunicação Social de 14 de
Agosto de 2003:

Mário Manuel Bravo Heitor, Anabela Alice Malaquias Jacinto pinto
de Andrade, Silvina Maria Cavaleiro Lazarino Màreira, Carlos Vassane Pinheiro, Lúcia Maria Almeida Silva Dias, Maria Teresa da
Silva Marques Schneeberger de Ataíde, Carminda do Rosário
Ribeiro, C.ecília Narciso Ferreira e Maria Manuel pereira Lista,
assistentcs administrativos do quadro de pessoal do Instituto da
Comunicaçáo Social
nomeados, precedendo concurso, assistentes âdministrativos principais,
da carreira administrativa, do mesmo
quadro de pessoal, com efeitos à data da aceitação dos lugares.
Carlos Manuel Silva Sabugueiro, assistente administrativo do quadro
de pessoal do Instituto Português de Ondologia Francisco Gen-

til-nomeado, precedendo concurso, assistente administrativo
principal, da carreira administrativa, do quadro de pessoal deste
Instituto, com efeitos à data da aceitação do lugar.
(Náo carece de fiscalizaçáo prévia do Tribunal de Contas.)

18 de Agosto de 2003.
O
de Recursos, Adelino Pereira.

-

Director do Departamento de Gestáo

Brígida Micaela Maria Dias Fernandes, técnica profissional principal
do quadro de pessoal da Secretaria-Geral do Ministério das Finannomeada, precedendo concurso interno de acesso geral, técças
nica- profissional especialista do quadro de pessoal da citada Secretaria-Geral, a que corresponde o escaláo 3, índice 289, do actual
sistema ÍetÍibutivo da função pública, ficando exonerada da anterior
categoria com efeitos a partiÍ da data da aceitaçáo do novo lugar.
(Não está sujeito a fiscalizaçáo prévia do Tribunal de Contas.)
13 de Agosto de 2003.
deAlmeida.

-

O Secretário-Geral, loão lruicio Simões

Despacho (extracto) n.o 16 74312003 (2.a série).
despacho dc 7 de Agosto de 2003:

-

Por meu

Maria Simôes-Raposo Bruges de Oliveira Alves Rocha, técnica profissional principal do quadro de pessoal da Secretaria-Geral do
Ministério das FinanEas

nomeada, precedendo concurso interno
de acesso geral, técnica profissional
especialista do quadro de pessoal da citada Secretaria-Geral, a que corresponde o escaláo 1,
índice 264, do actual sistema retributivo da funçáo pública, ficando
exoneiada da anterior categoria com efeitos a paÍtiÍ da data da
aceitaçáo üo novo lugar. (Não está sujeito a fiscalizaçáo prévia
do Tribunal de Contas.)
13 de Agosto de 2003.
de Almeid.a.

-

O Secretário-Geral, Ioão Inácio Simões

