
N.o 186 — 27 de Setembro de 2005 DIÁRIO DA REPÚBLICA — II SÉRIE 13 941

MINISTÉRIO DA JUSTIÇA

Direcção-Geral dos Registos e do Notariado

Despacho n.o 20 462/2005 (2.a série). — Por despacho de 7 de
Setembro de 2005 do director-geral:

Licenciado João Alexandre Teixeira de Oliveira, conservador do
registo civil, predial e notário de Murça, colocado interinamente
na Conservatória do Registo Comercial do Porto (2.a Sec-
ção) — nomeado para o lugar de conservador da 2.a Conservatória
do Registo Predial da Maia e exonerado à data da posse no novo
lugar.

Licenciada Maria do Rosário Namora Guerreiro Cunha, notária do
extinto 2.o Cartório Notarial de Évora, afecta à Conservatória dos
Registos Predial, Comercial e Automóveis de Évora — nomeada
para o lugar de notária do Centro de Formalidades de Empresas
Lisboa I e exonerada à data da posse no novo lugar.

(Não carecem de visto do Tribunal de Contas.)

9 de Setembro de 2005. — A Subdirectora-Geral, Maria Celeste
Ramos.

Despacho n.o 20 463/2005 (2.a série). — Por despacho de 14 de
Setembro de 2005 do director-geral:

Licenciada Ana Cristina Guerra Marques Marinho Carvalho Lopes,
conservadora dos registos civil e predial de Miranda do
Douro — nomeada para o lugar de conservadora dos registos civil,
predial e notária de Sabrosa e exonerada à data da posse no novo
lugar.

Licenciada Ana Filomena Faísca Anastácio Soares Ferreira, notária
do Cartório Notarial de Albufeira, a exercer funções em regime
de requisição nos serviços centrais desta Direcção-Ge-
ral — nomeada para o lugar de conservadora dos registos civil, pre-
dial e notária de Aljezur e exonerada à data da posse no novo
lugar.

Licenciada Cláudia Cristina Oliveira Sousa, conservadora do Registo
Civil do Bombarral — nomeada para o lugar de conservadora do
registo civil de Peniche e exonerada à data da posse no novo lugar.

Licenciada Filomena Sofia Gaspar Rosa, conservadora dos registos
civil, predial e notária de Castelo de Vide, a exercer funções em
regime de requisição nos serviços centrais desta Direcção-Ge-
ral — nomeada para o lugar de conservadora dos registos civil e
predial de Vendas Novas e exonerada à data da posse no novo
lugar.

Licenciada Helena Cristina Gonçalves Rodrigues, conservadora dos
registos civil, predial e notária de Mourão — nomeada para o lugar
de conservadora dos registos civil, predial e notária de Oleiros e
exonerada à data da posse no novo lugar.

Licenciada Lúcia da Conceição Tavares Fontinha, notária do 1.o Car-
tório Notarial de Competência Especializada de Coim-
bra — nomeada para o lugar de notária do 1.o Cartório Notarial
de Competência Especializada de Viseu e exonerada à data da
posse no novo lugar.

Licenciada Olga Cristina Ramos Oliveira, conservadora dos Registos
Civil e Predial de Aljustrel, a exercer funções em regime de requi-
sição nos serviços centrais desta Direcção-Geral — nomeada para
o lugar de conservadora do registo civil de Loulé e exonerada à
data da posse no novo lugar.

(Não carecem de visto do Tribunal de Contas.)

15 de Setembro de 2005. — A Subdirectora-Geral, Maria Celeste
Ramos.

MINISTÉRIO DO AMBIENTE, DO ORDENAMENTO
DO TERRITÓRIO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL

Gabinete do Ministro

Despacho n.o 20 464/2005 (2.a série). — Considerando que se
afigura como necessário imprimir uma nova orientação aos serviços
da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional de Lisboa
e Vale do Tejo;

Considerando que, nesse contexto, importa proceder à exoneração
de um dos vice-presidentes da Comissão de Coordenação e Desen-
volvimento Regional de Lisboa e Vale do Tejo:

Determina-se:
1 — Ao abrigo do disposto nos n.os 1 e 3 do artigo 10.o do Decre-

to-Lei n.o 104/2003, de 23 de Maio, na redacção que lhe foi conferida
pelo Decreto-Lei n.o 117/2004, de 18 de Maio, e pelo Decreto-Lei
n.o 114/2005, de 13 de Julho, no n.o 1 do artigo 19.o e na subalínea IV)
da alínea e) do n.o 1 do artigo 25.o, ambos da Lei n.o 2/2004, de
15 de Janeiro, com a redacção que lhe foi dada pela Lei n.o 51/2005,
de 30 de Agosto, é exonerada a licenciada em Arquitectura Catarina
Cottinelli Telmo Monteiro da Costa do cargo de vice-presidente da
Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional de Lisboa
e Vale do Tejo.

2 — O presente despacho produz efeitos a partir de 16 de Setembro
de 2005.

15 de Setembro de 2005. — O Ministro do Ambiente, do Orde-
namento do Território e do Desenvolvimento Regional, Francisco
Carlos da Graça Nunes Correia.

Secretaria-Geral

Despacho (extracto) n.o 20 465/2005 (2.a série). — Por des-
pacho do secretário-geral do Ministério do Ambiente, do Ordena-
mento do Território e do Desenvolvimento Regional de 15 de Setem-
bro de 2005:

Ana Maria Pinto Ferreira Felisberto, Ana Paula Lázaro Correia e
Maria João Martinho Alfeirão, assessoras da carreira técnica supe-
rior do quadro de pessoal desta Secretaria-Geral — nomeadas defi-
nitivamente, precedendo concurso, para a categoria de assessor
principal da mesma carreira, ficando exoneradas dos lugares ante-
riores a partir da data da aceitação. (Não carece de fiscalização
prévia do Tribunal de Contas.)

15 de Setembro de 2005. — A Directora de Serviços de Adminis-
tração, Paula Gonçalves.

Direcção-Geral do Ordenamento do Território
e Desenvolvimento Urbano

Declaração n.o 208/2005 (2.a série). — Torna-se público que,
por despacho da subdirectora-geral do Ordenamento do Território
e Desenvolvimento Urbano de 31 de Agosto de 2005, foi determinado
o registo de uma alteração ao Plano de Pormenor da Rua de Elias
Garcia, zona poente, no município da Amadora.

Trata-se de uma alteração sujeita a regime simplificado, enqua-
drável na alínea a) do n.o 2 do artigo 97.o do Decreto-Lei n.o 380/99,
de 22 de Setembro, na redacção dada pelo Decreto-Lei n.o 310/2003,
de 10 de Dezembro, que consiste na correcção de erros de somatório
das áreas dos lotes, áreas de implantação e áreas de pavimentos cons-
tantes do quadro de áreas e usos integrado na planta de implantação.

Nos termos da alínea c) do n.o 3 do artigo 148.o do Decreto-Lei
n.o 380/99, de 22 de Setembro, publica-se em anexo a esta declaração
a deliberação da Assembleia Municipal da Amadora, de 21 de Julho
de 2005, que aprovou a referida alteração, bem como o planta de
implantação alterada.

Esta alteração foi registada em 5 de Setembro de 2005 com o
n.o 03.11.15.08/02-05.PP/A.

7 de Setembro de 2005. — Pelo Director-Geral, a Subdirectora-
-Geral, Isabel Morais Cardoso.

ANEXO

«Minuta de deliberação

Ponto 1 da ordem do dia da 2.a sessão extraordinária de 2005
da Assembleia Municipal da Amadora, realizada no Auditório Muni-
cipal dos Paços do Concelho, no 21.o dia do mês de Julho de 2005.

Ponto 1 — Apreciação e votação, nos termos da alínea b) do n.o 3
do artigo 53.o da Lei n.o 169/99, de 18 de Setembro, da proposta
da CMA relativa ao Plano de Pormenor da Rua Elias Garcia — Zona
Poente — Alteração de Regime Simplificado — Rectificação da
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Planta de Implantação/Planta de Síntese (Proposta n.o 289/2005).
Procedeu-se à leitura do parecer da Comissão de Urbanismo,

seguindo-se o período de discussão.
Após o período de discussão procedeu-se à votação. A proposta

da CMA foi aprovada por maioria, com 32 votos a favor, 0 votos
contra e 1 abstenção.

A presente minuta foi aprovada no final da reunião, nos termos
do n.o 3 do artigo 92.o da Lei n.o 169/99, de 18 de Setembro, por
unanimidade com 37 votos a favor, 0 votos contra e 0 abstenções.

21 de Julho de 2005. — O Presidente, (Assinatura ilegível.) — O
Primeiro-Secretário, (Assinatura ilegível.)»

Declaração n.o 209/2005 (2.a série). — Torna-se público que,
por despacho do subdirector-geral do Ordenamento do Território
e Desenvolvimento Urbano de 19 de Agosto de 2005, foi determinado
o registo de uma alteração ao plano de pormenor de ocupação de
parcelas no sítio denominado Estacal, em Brejos de Azeitão, no muni-
cípio de Setúbal, por motivo da sua conformidade com o Plano Direc-
tor Municipal de Setúbal.

A alteração consiste na mudança do uso de habitação unifamiliar
isolada, previsto no lote 52 do quadro de loteamento integrado na
planta de síntese parcial B, para equipamento.

Nos termos da alínea c) do n.o 3 do artigo 148.o do Decreto-Lei
n.o 380/99, de 22 de Setembro, publica-se em anexo a esta declaração
certidão da deliberação da Assembleia Municipal de Setúbal, de 21
de Abril de 2004, que aprovou a referida alteração, bem como a
planta de síntese parcial B, com o mencionado quadro alterado.

Esta alteração foi registada em 25 de Agosto de 2005, com o
n.o 03.15.12.06/01-05.PP/A.

7 de Setembro de 2005. — Pelo Director-Geral, a Subdirectora-
-Geral, Isabel Moraes Cardoso.

ANEXO

Certidão

Alberto Manuel de Sousa Pereira, primeiro-secretário da mesa da
Assembleia Municipal, certifica que a presente fotocópia, constituída
por quatro folhas simples e cinco plantas, é reprodução autêntica
da proposta DHU/DIPU n.o 126/2003, alteração do plano de pormenor
de ocupação de parcelas no sitio denominado Estacal, em Brejos
de Azeitão, aprovada em minuta, na sessão extraordinária da Assem-
bleia Municipal de Setúbal realizada no dia 21 de Abril de 2004.

Vai por mim assinada e autenticada com o selo branco em uso
nesta Assembleia Municipal.

Isento de pagamento de taxas, ao abrigo do artigo 11.o da Lei
n.o 1/87, de 6 de Janeiro.

Setúbal, 23 de Abril de 2004. — O Primeiro-Secretário, Alberto
Manuel de Sousa Pereira.
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