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partir de 23 de Setembro de 2000. (Não carece de fiscalização
prévia do Tribunal de Contas.)

25 de Julho de 2000. — O Subdirector-Geral, Azeem Bangy.

Direcção-Geral da Energia

Despacho n.o 16 214/2000 (2.a série). — Ao abrigo do artigo 5.o
do anexo II à Portaria n.o 362/2000, de 20 de Junho, reconheço o
ITG — Instituto Tecnológico do Gás, com sede na Avenida do Almi-
rante Gago Coutinho, Edifício 15, Centro Empresarial Sintra Nas-
cente, 2710-418 Sintra, como entidade inspectora das redes e ramais
de distribuição e instalações de gás, que, por não estar ainda certificada
pelo Sistema Português da Qualidade, fica, nos termos do n.o 3 do
artigo 4.o do referido anexo, provisoriamente inscrita no cadastro pró-
prio da DGE pelo prazo de um ano.

28 de Julho de 2000. — O Director-Geral, Hermínio Moreira.

Despacho n.o 16 215/2000 (2.a série). — Ao abrigo do artigo 5.o
do anexo II à Portaria n.o 362/2000, de 20 de Junho, reconheço o
ISQ — Instituto de Soldadura e Qualidade, com sede em Oeiras, na
Estrada Nacional 249, ao kilómetro 3, Cabanas, Leião (TagusPark),
como entidade inspectora das redes e ramais de distribuição e ins-
talações de gás, que, por não estar ainda certificada pelo Sistema
Português da Qualidade, fica, nos termos do n.o 3 do artigo 4.o do

referido anexo, provisoriamente inscrita no cadastro próprio da DGE
pelo prazo de um ano.

28 de Julho de 2000. — O Director-Geral, Hermínio Moreira.

Despacho n.o 16 216/2000 (2.a série). — Ao abrigo do artigo 5.o
do anexo II à Portaria n.o 362/2000, de 20 de Junho, reconheço a
TOTALINSP — Inspecção de Sistemas Energéticos e Ambiente, S. A.,
com sede na Rua da Verónica, 46-A, 1170-386 Lisboa, como entidade
inspectora das redes e ramais de distribuição e instalações de gás,
que, por não estar ainda certificada pelo Sistema Português da Qua-
lidade, fica, nos termos do n.o 3 do artigo 4.o do referido anexo,
provisoriamente inscrita no cadastro próprio da DGE pelo prazo de
um ano.

28 de Julho de 2000. — O Director-Geral, Hermínio Moreira.

Despacho n.o 16 217/2000 (2.a série). — Ao abrigo do artigo 5.o
do anexo II à Portaria n.o 362/2000, de 20 de Junho, reconheço a
GASMED — Inspecção e Análise de Projectos de Gás, L.da, com sede
na Rua de António Gaspar, lote 9, Albarraque, 2635-015 Rio de
Mouro, como entidade inspectora das redes e ramais de distribuição
e instalações de gás, que, por não estar ainda certificada pelo Sistema
Português da Qualidade, fica, nos termos do n.o 3 do artigo 4.o do
referido anexo, provisoriamente inscrita no cadastro próprio da DGE
pelo prazo de um ano.

28 de Julho de 2000. — O Director-Geral, Hermínio Moreira.

Instituto Nacional de Engenharia e Tecnologia Industrial

Aviso n.o 12 195/2000 (2.a série). — Por despacho de 27 de Julho de 2000 do presidente do conselho directivo do INETI, foi reclassificada
na carreira de operador de sistema, nos termos do artigo 15.o do Decreto-Lei n.o 497/99, de 19 de Novembro, com efeitos à data do referido
despacho, a funcionária do quadro de pessoal do Instituto Nacional de Engenharia e Tecnologia Industrial abaixo designada, ocupando
um lugar a aditar ao quadro de pessoal do mesmo Instituto:

Situação actual Situação após reclassificação

Carreira Categoria Escalão Índice Carreira Categoria Escalão Índice
Nome

Modalidade
de

nomeação

Maria Alexandrina
Fernandes.

Operador de
registo de
dados.

Operador de
registo de
dados prin-
cipal.

5 255 Operador de
sistemas.

Operador de
sistemas de
2.a classe.

1 290 Definitiva.

(Isento de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)

27 de Julho de 2000. — O Director de Serviços, Mário Barroso de Moura.

Aviso n.o 12 196/2000 (2.a série). — Por despacho de 27 de Julho de 2000 do presidente do conselho directivo do INETI, foram reclassificados
na carreira técnica, nos termos do artigo 15.o do Decreto-Lei n.o 497/99, de 19 de Novembro, com efeitos à data do referido despacho,
os funcionários do quadro de pessoal do Instituto Nacional de Engenharia e Tecnologia Industrial abaixo designados, ocupando lugares
vagos do quadro de pessoal do mesmo Instituto:

Situação actual Situação após reclassificação

Carreira Categoria Escalão Índice Carreira Categoria Escalão Índice
Nome

Modalidade
de

nomeação

Ana Catarina Vaz
Soares Guimarães
Marques.

Técnica profis-
sional.

Técnico profis-
s i o n a l d e
2.a classe.

1 190 Técnica. T é c n i c o d e
2.a classe.

1 285 Comissão de ser-
viço extraordi-
nária (b).

Helena Rute Pereira
Borralho.

Assistente ad-
ministrativo.

Assistente ad-
ministrativo.

1 190 Técnica. T é c n i c o d e
2.a classe.

1 285 Definitiva.

Joaquim Mart ins
Cavaca.

Técnica profis-
sional.

Técnico profis-
sional espe-
cialista prin-
cipal.

1 305 Técnica. T é c n i c o d e
2.a classe.

3 (a) 305 Definitiva.

Maria da Graça Pires
Alves Moutinho.

Técnica profis-
sional.

Técnico profis-
sional espe-
cialista prin-
cipal.

1 305 Técnica. T é c n i c o d e
2.a classe.

3 (a) 305 Definitiva.

(a) O tempo de serviço prestado no escalão de origem releva para progressão na nova categoria (n.o 1 do artigo 11.o do Decreto-Lei n.o 497/99, de 19 de Novembro).
(b) Termina em 25 de Outubro de 2000.

(Isento de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)

27 de Julho de 2000. — O Director de Serviços, Mário Barroso de Moura.


