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Despacho (extracto) n.º 2668/2008
Por despacho de 10.01.2008 do Director-Geral do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, foi renovada a comissão de serviço da Especialista
Maria Emília Alves Machado Magalhães Rodrigues, no cargo de Chefe
da Delegação de Espinho, com efeitos reportados a 12.12.2007, nos
termos do n.º 2 do artigo 68.º do Decreto-Lei n.º 252/2000, de 16.10.
11 de Janeiro de 2008. — O Chefe do Departamento de Gestão e
Administração de Recursos Humanos, António José dos Santos Carvalho.

MINISTÉRIO DA JUSTIÇA
Directoria Nacional da Polícia Judiciária
Aviso n.º 2543/2008
Concurso externo de ingresso para admissão de 150 candidatos
ao curso de formação
de inspectores estagiários da Polícia Judiciária
Nos termos do n.º 1, alínea b), do artigo 40.º do Decreto-Lei n.º 204/98,
de 11 de Julho, e para efeitos do disposto nos artigos 166.º a 175.º do
Código do Procedimento Administrativo, faz-se público que a lista
de classificação final do concurso externo de ingresso para admissão
de 150 candidatos ao curso de formação de inspectores estagiários do
quadro de pessoal da Polícia Judiciária, aberto por aviso publicado no
Diário da República, 2.ª série, n.º 129, de 6 de Julho de 2006, devidamente homologada por despacho de 9 de Janeiro de 2008 director
nacional-adjunto da Polícia Judiciária, Dr. Baltazar Pinto, está afixada,
a partir da data da publicação do presente aviso, no Departamento de
Recursos Humanos da Polícia Judiciária, sito no Largo de Andaluz, 17,
1050-004 Lisboa.
De acordo com o disposto no n.º 2 do artigo. 40.º e no n.º 2 do artigo 43.º, conjugado com a alínea b) do artigo 44.º, todos do Decreto-Lei
n.º 204/98, de 11 de Julho, os interessados dispõem do prazo de 10
dias úteis a contar da data da publicação do presente aviso para, caso
queiram, interpor recurso hierárquico, com efeitos suspensivos, para o
Ministro da Justiça.
O processo do concurso encontra-se à disposição dos interessados,
para consulta, nos dias normais de expediente (das 9 às 12 e das 14 às
17 horas), no Departamento de Recursos Humanos da Polícia Judiciária,
sito no Largo de Andaluz, 17, 1050-004 Lisboa.

inserida no Sistema Multimunicipal de Abastecimento de Água e Saneamento do Norte Alentejano, a desenvolver no concelho de Marvão,
veio a “Águas do Norte Alentejano, S. A.”, criada pelo Decreto-Lei
n.º 105/2001, de 31 de Março requerer ao Ministro do Ambiente, Ordenamento do Território e Desenvolvimento Regional, a constituição
de servidão administrativa sobre duas parcelas de terreno situadas na
freguesia de São Salvador da Aramenha, concelho de Marvão, identificadas no mapa de servidões e assinaladas nas plantas anexos ao presente
despacho e que dele fazem parte integrante.
Assim, no exercício das competências que me foram delegadas pelo
Ministro do Ambiente, do Ordenamento do Território e do Desenvolvimento Regional, nos termos do Despacho n.º 16162/2005, de 5 de
Julho, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º141, de 25 de
Julho de 2005, nos termos e para os efeitos do disposto nos artigos 1.º,
2.º, 3.º e 5.º do Decreto-Lei n.º 34 021, de 11 de Outubro de 1944 e no
artigo8.º do Código das Expropriações, aprovado pela Lei n.º168/99,
de 18 de Setembro e com os fundamentos constantes da informação
n.º 254/DSO/2007, de 6 de Dezembro de 2007, da Direcção-Geral do
Ordenamento do Território e Desenvolvimento Urbano, determino o
seguinte:
1 — As duas parcelas de terreno, identificadas no mapa e plantas
que se publicam em anexo ao presente despacho e que dele fazem parte
integrante ficam, de ora em diante, oneradas com carácter permanente,
pela constituição de servidão administrativa de aqueduto público subterrâneo, a favor de “Águas do Norte Alentejano, S. A.”.
2 — A servidão a que se refere o número anterior incide sobre uma
faixa de 3 metros de largura (1,5 metro para cada lado do eixo longitudinal do colector), e implica:
a) A ocupação permanente do subsolo na zona de instalação do interceptor de drenagem de águas residuais e respectivos acessórios,
incluindo as caixas de visita;
b) A proibição de mobilizar o solo a mais de 50 centímetros de profundidade, numa faixa de 1 metro para cada lado do eixo longitudinal
do colector;
c) A proibição de plantio de árvores e arbustos cuja raiz atinja profundidades superiores a 0,4 metros numa faixa de 3 metros (1,5 metro
para cada lado do eixo longitudinal do colector);
d) A proibição de qualquer construção a uma distância inferior a 1,5
metro para cada lado do eixo longitudinal do colector.
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3 — É permitida a ocupação e utilização temporária de uma faixa
de trabalho de 10 metros (5 metros para cada lado do eixo longitudinal
do colector) para a execução das obras de construção durante a fase de
instalação do interceptor de drenagem de águas residuais.
4 — A obrigação dos actuais e subsequentes proprietários, arrendatários ou a qualquer outro título possuidores dos terrenos, de reconhecerem,
da presente data em diante, a servidão administrativa de aqueduto público
subterrâneo ora constituída, bem como a zona aérea ou subterrânea de
incidência, mantendo livre a respectiva área, e a consentirem, sempre que
se mostre necessário, no seu acesso e ocupação pela entidade beneficiária
da servidão, nos termos e para os efeitos do preceituado nos artigos 1.º
e 2.º do Decreto-Lei n.º 34021, de 11 de Outubro de 1944.
5 — Os encargos com a servidão administrativa constituída são da
responsabilidade da sociedade “Águas do Norte Alentejano, S. A.”.

Com vista à “Implantação das Condutas de Adução de Água de Porto
de Espada — Subsistema de Abastecimento de Água da Apartadura”,

8 de Janeiro de 2008. — O Secretário de Estado do Ordenamento do
Território e das Cidades, João Manuel Machado Ferrão.

11 de Janeiro de 2008. — Pelo Director do Departamento de Recursos
Humanos, António Barbosa.

MINISTÉRIO DO AMBIENTE, DO ORDENAMENTO
DO TERRITÓRIO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL
Gabinete do Secretário de Estado do Ordenamento
do Território e das Cidades

Mapa de áreas
Conduta de Porto da Espada
Marvão
Parcela

01

Nome e morada
dos interessados

Freguesia

Matriz

Proprietário:
São Salvador da Rústica
José Manuel Alegria da
Aramenha
- 192
Mota
- Sec. G
Casada com:
Maria João Pimenta Marques, Rua de Vasco
da Gama, 32, 5.º, esquerdo, 2670 - Loures

Descrição
predial

00545

Confrontações

Natureza da parcela

N: Herd. De João Batista Povoamentos
Ventura
Florestais.
S: Caminho Publico
Parque Natural
E: Herd. De João B. Venda Serra de
tura e Herd. De Diogo
S. Mamede.
V. Nunes
O: Caminho Publico

Área
Valor
Outros
(metros
(em euros) interessados
quadrados)

350

1459

