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Despacho n.o 2203/2004 (2.a série). — Por despacho do direc-
tor-geral de 14 de Janeiro de 2004:

Alcina de Jesus Ribeiro, escriturária da Conservatória dos Registos
Centrais — prorrogado o destacamento nos serviços centrais desta
Direcção-Geral pelo período de um ano, com efeitos a contar de
11 de Fevereiro de 2004. (Não carece de visto do Tribunal de
Contas.)

19 de Janeiro de 2004. — A Subdirectora-Geral, Maria Celeste
Ramos.

Despacho n.o 2204/2004 (2.a série). — Em execução do Acórdão
da 1.a Secção, 3.a Subsecção, do Supremo Tribunal Administrativo
de 10 de Dezembro de 2003, proferido no processo n.o 1026/03, Maria
João Marques Delfim e Neto Guerreiro, escriturária do quadro de
pessoal do Registo Nacional de Pessoas Colectivas deve ser posi-
cionada no 6.o escalão, índice 210, com efeitos reportados a 23 de
Novembro de 1999.

19 de Janeiro de 2004. — A Subdirectora-Geral, Maria Celeste
Ramos.

Despacho n.o 2205/2004 (2.a série). — Por despacho de 14 de
Janeiro de 2004 do director-geral:

Licenciada Sandra Cristina Silva Monteiro, conservadora da Conser-
vatória do Registo Civil de Moura — prorrogada a requisição nos
serviços centrais desta Direcção-Geral pelo período de um ano,
com efeitos a contar de 1 de Fevereiro de 2004.

Fernando Sérgio Rocha Coutinho Neves, segundo-ajudante da Con-
servatória do Registo Nacional de Pessoas Colectivas — prorrogada
a requisição nos serviços centrais desta Direcção-Geral pelo período
de um ano, com efeitos a contar de 9 de Fevereiro de 2004.

(Não carece de visto do Tribunal de Contas.)

19 de Janeiro de 2004. — A Subdirectora-Geral, Maria Celeste
Ramos.

Despacho n.o 2206/2004 (2.a série). — Por despacho de 12 de
Janeiro de 2004 do director-geral:

Licenciada Maria Helena Leandro Artur Carita, conservadora da Con-
servatória do Registo Civil de Moscavide — prorrogada a requisição
nos serviços centrais desta Direcção-Geral pelo período de um ano,
com efeitos a contar de 29 de Janeiro de 2004.

Jorge Manuel Pio Cruz, escriturário da Conservatória do registo
Nacional de Pessoas Colectivas — prorrogada a requisição nos ser-

viços centrais desta Direcção-Geral pelo período de um ano, com
efeitos a contar de 29 de Janeiro de 2004.

(Não carece de visto do Tribunal de Contas.)

19 de Janeiro de 2004. — A Subdirectora-Geral, Maria Celeste
Ramos.

Despacho n.o 2207/2004 (2.a série). — Por despacho de 16 de
Janeiro de 2004 da subdirectora-geral:

Urbano de Pinho Sousa, escriturário da Conservatória do Registo
Civil de Palmela, nomeado provisoriamente, nos termos do n.o 1
do artigo 6.o do Decreto-Lei n.o 427/89, de 7 de Dezembro, do
n.o 1 do artigo 41.o do Decreto-Lei n.o 204/98, de 11 de Julho,
do artigo 18.o do Decreto-Lei n.o 353-A/89, de 16 de Outubro,
e da alínea c) do n.o 1 do artigo 10.o do Decreto-Lei n.o 404-A/98,
de 18 de Dezembro — convertida em definitiva, com efeitos a partir
de 31 de Janeiro de 2004. (Não carece de visto do Tribunal de
Contas.)

Marília da Luz Freitas Gonçalves, escriturária do 4.o Cartório Notarial
do Funchal, nomeada em comissão de serviço, nos termos do n.o 4
do artigo 6.o do Decreto-Lei n.o 427/89, de 7 de Dezembro, do
n.o 1 do artigo 41.o do Decreto-Lei n.o 204/98, de 11 de Julho,
do artigo 18.o do Decreto-Lei n.o 353-A/89, de 16 de Outubro,
e da alínea c) do n.o 1 do artigo 10.o do Decreto-Lei n.o 404-A/98,
de 18 de Dezembro — convertida em definitiva, com efeitos a partir
de 3 de Fevereiro de 2004. (Não carece de visto do Tribunal de
Contas.)

Susete Barbeito Góis, escriturária da Conservatória do Registo Civil
do Funchal, nomeada em comissão de serviço, nos termos do n.o 1
do artigo 6.o do Decreto-Lei n.o 427/89, de 7 de Dezembro, do n.o 1
do artigo 41.o do Decreto-Lei n.o 204/98, de 11 de Julho, do artigo 18.o
do Decreto-Lei n.o 353-A/89, de 16 de Outubro, e da alínea c) do
n.o 1 do artigo 10.o do Decreto-Lei n.o 404-A/98, de 18 de Dezem-
bro — convertida em definitiva, com efeitos a partir de 31 de Janeiro
de 2004. (Não carece de visto do Tribunal de Contas.)

20 de Janeiro de 2004. — A Subdirectora-Geral, Maria Celeste
Ramos.

Inspecção-Geral dos Serviços de Justiça

Listagem n.o 18/2004. — Nos termos do artigo 257.o do Decre-
to-Lei n.o 59/99, de 2 de Março, a seguir se publica a listagem das
empreitadas de obras públicas adjudicadas no ano de 2003:

Designação da empreitada Forma processual

Valor de
adjudicação

sem IVA
(euros)

Entidade adjudicatária

Empreitada de pinturas, pavimentos e acabamentos do 3.o piso
do edifício do Ministério da Justiça no Terreiro do Paço.

Concurso limitado sem publicação de
anúncio.

49 282,13 Tavares & Lima, L.da

19 de Janeiro de 2004. — O Inspector-Geral, António Nadais.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

Direcção Regional de Lisboa e Vale do Tejo
do Ministério da Economia

Despacho n.o 2208/2004 (2.a série). — Por despacho do director
regional de 16 de Janeiro de 2004:

Jorge Paulo Pimentel de Barros Pinto da Costa, técnico superior de
1.a classe, Maria Antonieta Catalão Sotta e Maria Elisabete Gon-
çalves Martins Lucas Nunes Branco, técnicas profissionais espe-
cialistas, Elisabete de Fátima Freitas Ferreira, técnica profissional
de 1.a classe, Maria do Céu da Silva Esteves dos Santos e Sousa
e Maria Isabel Carvalho dos Santos, técnicas profissionais de
2.a classe, Maria Manuela Ferreira Carvalho e Maria de Lurdes
Martins Azevedo Domingos, assistentes administrativas especialis-
tas e Alcide Ferro Carranca e Ana Paula Tanganho dos Reis Galante
Correia, assistentes administrativos principais — autorizada a recu-
peração de vencimento de exercício perdido num total de 15, 5,
5, 2, 30, 30, 16, 30, 28 e 2 dias, respectivamente.

16 de Janeiro de 2004. — O Director Regional, João Jorge Arêde
Correia Neves.

Instituto Português da Qualidade

Despacho n.o 2209/2004 (2.a série). — Verificação CE de ins-
trumentos de pesagem de funcionamento não automático. — 1 — Atra-
vés do despacho de aprovação de modelo n.o 201.27.89.3.44, o Instituto
Português da Qualidade (IPQ) procedeu à aprovação genérica de
alguns tipos de instrumentos de pesagem, a seguir indicados:

De travessão simples de braços iguais;
De travessão simples de relação 1/10;
Simples de pilões cursores (romanos);
Roberval;
Béranger;
Básculas decimais;
De dispositivo medidor de carga com pilões cursores (básculas

romanas).

2 — Nos termos do n.o 2 do citado despacho, os instrumentos de
pesagem referidos no número anterior são submetidos às operações
de primeira verificação e verificação periódica, com excepção dos
da classe de exactidão III, que se encontram dispensados da primeira
verificação.
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3 — A entrada em vigor da Directiva n.o 90/384 veio alterar esta
situação, e os instrumentos de pesagem dos diferentes tipos referidos
no n.o 1 terão de se submeter à verificação CE, operação equivalente
à primeira verificação citada no despacho atrás referido.

4 — Considerando que os procedimentos de verificação CE, opor-
tunamente elaborados e divulgados pelo IPQ, não contemplavam o
tipo de instrumentos referidos no n.o 1 e, portanto, se encontram
totalmente desajustados face à especificidade dos instrumentos em
causa e que, em consequência, a actual tabela de taxas se revela
inadequada e fortemente penalizadora para os fabricantes nacionais,
podendo mesmo afectar a sua viabilidade económica, determino:

a) A criação de um grupo de trabalho envolvendo técnicos das
DRE e do IPQ, coordenados por este último organismo, com
o objectivo de elaborar procedimentos de verificação CE para
os instrumentos de pesagem referidos no n.o 1 e de propor
medidas que julgue convenientes, designadamente ao nível
dos valores das taxas de controlo metrológico a aplicar nestes
casos;

b) Que a realização da operação de verificação CE nos instru-
mentos de pesagem da classe de exactidão III referidos no
n.o 1 seja efectuada com base no procedimento de primeira
verificação actualmente em uso, até que se encontre aprovado
o novo procedimento;

c) Que a verificação CE dos instrumentos de pesagem da classe
de exactidão IIII, referidos no n.o 1, seja transitoriamente subs-
tituída pela verificação periódica, nos termos previstos no
n.o 2 do despacho 201.27.89.3.44, até que se encontre aprovado
o novo procedimento;

d) Que o valor das taxas a aplicar nas verificações CE referidas
nas alíneas b) e c) tenha em conta a especificidade dos ins-
trumentos de pesagem referidos no n.o 2, sendo calculadas
em função dos ensaios efectivamente realizados para o efeito.

5 de Janeiro de 2004. — O Presidente do Conselho de Adminis-
tração, Carlos Ganopa.

MINISTÉRIO DA AGRICULTURA,
DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCAS

Gabinete do Ministro

Despacho n.o 2210/2004 (2.a série). — Pela Portaria n.o 564/90,
de 19 de Julho, foi aprovado o Regulamento de Pesca no Rio Mon-
dego, o qual prevê, no n.o 1 do artigo 7.o, a possibilidade de serem
fixados anualmente, por despacho, os períodos de defeso para cada
uma das espécies capturáveis.

Assim, considerando o proposto pela Direcção-Geral das Pescas
e Aquicultura, sob parecer do Instituto Nacional de Investigação Agrá-
ria e das Pescas, ouvida a capitania do porto da Figueira da Foz,
determino o seguinte:

São fixados os seguintes períodos de defeso para o ano de 2004:

1) Para a pesca da lampreia — de 15 de Abril a 31 de Dezembro,
inclusive;

2) Para a pesca do sável — de 1 de Janeiro a 15 de Março e
de 1 de Junho a 31 de Dezembro, inclusive.

20 de Janeiro de 2004. — Pelo Ministro da Agricultura, Desen-
volvimento Rural e Pescas, Luís Filipe Vieira Frazão Gomes, Secretário
de Estado Adjunto e das Pescas.

Direcção-Geral de Fiscalização e Controlo
da Qualidade Alimentar

Rectificação n.o 211/2004. — Por ter saído com inexactidão o
aviso de abertura ao concurso interno de acesso geral para provimento
de um lugar de assessor da carreira de médico veterinário, publicado
no Diário da República, 2.a série, n.o 298, de 27 de Dezembro de
2003, rectifica-se que onde se lê:

«1) Método de selecção a utilizar — avaliação curricular.»

deve ler-se:

«2) Método de selecção a utilizar — provas públicas.»

16 de Janeiro de 2004. — Pelo Director-Geral, o Subdirector-Ge-
ral, António Magro Tomé.

Direcção Regional de Agricultura da Beira Litoral

Despacho n.o 2211/2004 (2.a série). — Por despacho de 6 de
Janeiro de 2004 do Secretário de Estado do Desenvolvimento Rural:

Jorge Fernando Brancal da Silva Bulha, técnico superior de 1.a classe
da carreira de engenheiro do quadro de pessoal da Direcção Regio-
nal de Agricultura da Beira Litoral — nomeado, em comissão de
serviço, mediante concurso, chefe de Divisão de Programação,
Recolha e Tratamento de Dados, do mesmo quadro de pessoal,
por urgente conveniência de serviço, com efeitos a partir de 26
de Janeiro de 2004. (Isento de fiscalização prévia do Tribunal de
Contas.)

16 de Janeiro de 2004. — Pelo Director Regional, o Director de
Serviços de Administração, António José Baetas da Silva.

Despacho n.o 2212/2004 (2.a série). — Por despacho de 16 de
Janeiro de 2004 do director regional de Agricultura da Beira Litoral:

Luís Manuel de Sousa Alexandre, António Manuel da Costa Reis
e Fernando Amaral Augusto, assistentes administrativos especia-
listas do quadro de pessoal da Direcção Regional de Agricultura
da Beira Litoral — nomeados, mediante concurso, chefes de secção
do mesmo quadro de pessoal, considerando-se exonerados da cate-
goria anterior a partir da data da aceitação do novo lugar. (Isento
de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)

16 de Janeiro de 2004. — O Director Regional, Leonel Amorim.

Instituto da Vinha e do Vinho

Aviso n.o 1283/2004 (2.a série). — Em cumprimento do disposto
no n.o 2 do artigo 5.o do Decreto-Lei n.o 119/97, de 15 de Maio,
torna-se público que, no ano de 2004, os valores da taxa de certificação
a cobrar no acto de certificação pelo Conselho Vitivinícola Regional
das Beiras são os constantes do quadro seguinte:

Recipientes/capacidade Vinho regional (*)

Igual ou inferior a 0,25 l . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . E 0,0035/unidade.
Superior a 0,25 l e igual ou inferior a 0,5 l . . . . . . E 0,0070/unidade.
Superior a 0,5 l e igual ou inferior a 1 l . . . . . . . . E 0,0140/unidade.
Superior a 1 l e inferior a 2 l . . . . . . . . . . . . . . . . . E 0,0209/unidade.
Igual ou superior a 2 l . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . E 0,0280/litro (ou

fracção).

(*) Beiras.

15 de Janeiro de 2004. — O Presidente, Manuel Pombal.

Aviso n.o 1284/2004 (2.a série). — Em cumprimento do disposto
no n.o 2 do artigo 5.o do Decreto-Lei n.o 119/97, de 15 de Maio,
torna-se público que, no ano de 2004, os valores da taxa de cer-
tificação a cobrar no acto de certificação pela Comissão Vitivinícola
Regional da Península de Setúbal são os constantes do quadro
seguinte:

Recipientes/capacidade VQPRD (1) Vinho regional (2)

Igual ou inferior a 0,25 l . . . E 0,006 883/uni-
dade.

E 0,003 142/uni-
dade.

Superior a 0,25 l e igual ou
inferior a 0,5 l.

E 0,013 717/uni-
dade.

E 0,006 235/uni-
dade.

Superior a 0,5 l e igual ou
inferior a 1 l.

E 0,027 434/uni-
dade.

E 0,012 470/uni-
dade.

Superior a 1 l e inferior a 2 l E 0,041 450/uni-
dade.

E 0,018 855/uni-
dade.

Igual ou superior a 2 l . . . . . E 0,027 434/litro
(ou fracção).

E 0,012 470/litro
(ou fracção).

(1) Palmela, Setúbal.

(2) Terras de Sado.

15 de Janeiro de 2004. — O Presidente, Manuel Pombal.


