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 MINISTÉRIO DAS OBRAS PÚBLICAS, TRANSPORTES 
E COMUNICAÇÕES

Secretaria-Geral
Despacho n.º 10451/2008

Por meu despacho datado de 18 de Fevereiro de 2008:
Licenciada Carla Filipa Madeira Caritas, assistente administrativa 

principal do quadro de pessoal da Direcção-Geral da Administração da 
Justiça, nomeada em comissão de serviço extraordinária, para o exer-
cício de funções correspondentes à categoria de técnica superior de 2.ª 
classe, nos termos das disposições conjugadas do n.º 1 do artigo 7.º e dos 
n.ºs 2 e 4 do artigo 6.º do Decreto-Lei n.º 497/99, de 19 de Novembro, 
pelo período de um ano, com efeitos a partir de 10 de Março de 2008, 
auferindo a remuneração correspondente ao índice 321, da carreira de 
técnico superior.

(Não carece de fiscalização prévia do Tribunal de Contas)
17 de Março de 2008. — O Secretário-Geral, Santos Cardoso. 

 Despacho n.º 10452/2008
Por meu despacho datado de 18 de Fevereiro de 2008:
Licenciada Susana Maria Rodrigues do Carmo Martins, assistente 

administrativa principal do quadro de pessoal do Instituto da Mobilidade 
e dos Transportes Terrestres, I.P., nomeada em comissão de serviço ex-
traordinária, para o exercício de funções correspondentes à categoria de 
técnica superior de 2.ª classe, nos termos das disposições conjugadas do 
n.º 1 do artigo 7.º e dos n.os 2 e 4 do artigo 6.º do Decreto -Lei n.º 497/99, 
de 19 de Novembro, pelo período de um ano, com efeitos a partir de 
25 de Fevereiro de 2008, auferindo a remuneração correspondente ao 
índice 321, da carreira de técnico superior.

(Não carece de fiscalização prévia do Tribunal de Contas)
17 de Março de 2008. — O Secretário -Geral, José dos Santos Car-

doso. 

 Despacho n.º 10453/2008
Por meu despacho datado de 18 de Fevereiro de 2008:
Licenciada Maria João Mendes Rodrigues, assistente administra-

tiva do quadro de pessoal do Centro Hospitalar de Setúbal, E.P.E., 
nomeada em comissão de serviço extraordinária, para o exercício de 
funções correspondentes à categoria de técnica superior de 2.ª classe, 
nos termos das disposições conjugadas do n.º 1 do artigo 7.º e dos n.os 2 
e 4 do artigo 6.º do Decreto -Lei n.º 497/99, de 19 de Novembro, pelo 
período de um ano, com efeitos a partir de 08 de Novembro de 2007, 
auferindo a remuneração correspondente ao índice 321, da carreira de 
técnico superior.

(Não carece de fiscalização prévia do Tribunal de Contas)
17 de Março de 2008. — O Secretário -Geral, José dos Santos Car-

doso. 

 Despacho n.º 10454/2008
Por meu despacho datado de 18 de Fevereiro de 2008:
Licenciada Lúcia Teixeira Braz César, assistente administrativa prin-

cipal do quadro de pessoal da Inspecção -Geral do Ambiente e Ordena-
mento do Território, nomeada em comissão de serviço extraordinária, 
para o exercício de funções correspondentes à categoria de técnica 
superior de 2.ª classe, nos termos das disposições conjugadas do n.º 1 
do artigo 7.º e dos n.os 2 e 4 do artigo 6.º do Decreto -Lei n.º 497/99, de 
19 de Novembro, pelo período de um ano, com efeitos a partir de 07 de 
Fevereiro de 2008, auferindo a remuneração correspondente ao índice 
321, da carreira de técnico superior.

(Não carece de fiscalização prévia do Tribunal de Contas)
17 de Março de 2008. — O Secretário -Geral, Santos Cardoso. 

 Despacho n.º 10455/2008
Por meu despacho datado de 18 de Fevereiro de 2008:

Licenciada Sandra Teresa da Silva Gonçalves Pereira, assistente ad-
ministrativa do quadro de pessoal do Instituto Português de Oncologia 
de Lisboa, E.P.E., nomeada em comissão de serviço extraordinária, 
para o exercício de funções correspondentes à categoria de técnica 
superior de 2.ª classe, nos termos das disposições conjugadas do n.º 1 
do artigo 7.º e dos n.os 2 e 4 do artigo 6.º do Decreto -Lei n.º 497/99, de 
19 de Novembro, pelo período de um ano, com efeitos a partir de 25 de 

Julho de 2007, auferindo a remuneração correspondente ao índice 321, 
da carreira de técnico superior.

(Não carece de fiscalização prévia do Tribunal de Contas)

17 de Março de 2008. — O Secretário -Geral, José dos Santos Car-
doso. 

 Despacho n.º 10456/2008
Por meu despacho datado de 1 de Abril de 2008:
Licenciada Elvira Maria Grego Esteves, assistente administrativa 

especialista do quadro de pessoal do Instituto de Acção Social das Forças 
Armadas, reclassificada, nos termos do disposto no artigo 7.º do Decreto-
-Lei n.º 497/99, de 19 de Novembro, na categoria de técnica superior 
de 2.ª classe, da carreira de técnico superior, do quadro de pessoal da 
Secretaria -Geral do Ministério das Obras Públicas, Transportes e Co-
municações, ficando provida definitivamente e posicionada no escalão 
1, índice 400, da carreira de técnico superior, com efeitos a 13 de Março 
de 2008, sendo exonerada da anterior categoria em que se encontrava 
nomeada a partir da mesma data. (Não carece de fiscalização prévia do 
Tribunal de Contas.)

2 de Abril de 2008. — O Secretário -Geral, Santos Cardoso. 

 Despacho n.º 10457/2008
Por meu despacho datado de 18 de Fevereiro de 2008:
Licenciada Maria Frederica Lavrador Portugal de Châtillon, assistente 

administrativa do quadro de pessoal do Instituto Nacional de Recursos 
Biológicos, I.P. — IPIMAR, nomeada em comissão de serviço extra-
ordinária, para o exercício de funções correspondentes à categoria de 
técnica superior de 2.ª classe, nos termos das disposições conjugadas do 
n.º 1 do artigo 7.º e dos n.os 2 e 4 do artigo 6.º do Decreto -Lei n.º 497/99, 
de 19 de Novembro, pelo período de um ano, com efeitos a partir de 
21 de Fevereiro de 2008, auferindo a remuneração correspondente ao 
índice 321, da carreira de técnico superior.

(Não carece de fiscalização prévia do Tribunal de Contas)
17 de Março de 2008. — O Secretário -Geral, José dos Santos Car-

doso. 

 Instituto da Mobilidade e dos Transportes 
Terrestres, I. P.

Aviso n.º 11012/2008

Em cumprimento do disposto na alínea b) do n.º 2 do artigo 21.º do 
Decreto -Lei n.º 93/2000, de 23 de Maio, alterado pelo Decreto -Lei 
n.º 178/2007, de 8 de Maio, que transpôs a directiva n.º 96/48/CE 
do Conselho, de 23 de Julho e na alínea b) do n.º 2 do artigo 21.º 
do Decreto -Lei n.º 75/2003, de 16 de Abril, que transpôs a directiva 
n.º 2001/16/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 19 de 
Março, o Instituto da Mobilidade e dos Transportes Terrestres, I. P. 
(IMTT), torna público que Portugal foi notificado das seguintes de-
cisões da Comissão Europeia:

Decisão da Comissão n.º C(2007) 6440 final, de 20 de Dezembro, 
relativa à especificação técnica de interoperabilidade para o subsistema 
“infra -estrutura” dos sistema ferroviário transeuropeu de alta veloci-
dade;

Decisão da Comissão n.º C(2007) 6450 final, de 20 de Dezembro, 
relativa à especificação técnica de interoperabilidade “segurança nos 
túneis ferroviários” do sistema ferroviário transeuropeu convencional 
e de alta velocidade;

Decisão da Comissão n.º C(2007) 6633 final, de 21 de Dezembro, 
relativa à especificação técnica de interoperabilidade “acessibilidade para 
pessoas com mobilidade reduzida” do sistema ferroviário transeuropeu 
convencional e de alta velocidade.

Os textos das decisões serão colocados na página electrónica do IMTT 
logo que publicados no JOCE ou disponibilizados, em formato digital, 
pela Comissão. O conteúdo das decisões pode ser consultado ou obtida 
cópia impressa na sede do IMTT.

14 de Março de 2008. — O Presidente do Conselho Directivo, António 
Crisóstomo Teixeira. 




