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DIÁRIO DA REPÚBLICA — II SÉRIE

Despacho n.o 17 140/2005 (2.a série). — Por despacho de 15 de
Julho de 2005 da subdirectora-geral dos Recursos Florestais e no
uso da competência delegada, são nomeados, precedendo concurso,
operários principais (mecânicos), da carreira de operário altamente
qualificado, do quadro de pessoal da ex-Direcção-Geral das Florestas,
com efeitos reportados a 1 de Agosto de 2005, os operários a seguir
mencionados:
António Manuel Dias Ferreira.
José Manuel Tomás dos Santos.
(Isento de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)
20 de Julho de 2005. — O Chefe de Divisão, Manuel Rosa.

Direcção Regional de Agricultura da Beira Litoral
Despacho n.o 17 141/2005 (2.a série). — Por despacho de 21 de
Julho de 2005 do director regional de Agricultura da Beira Litoral:
Hélder Cláudio Tenreiro da Costa Almeida, Adelino dos Santos
Almeida, Alfredo Fernandes Coutinho e Martinho José Veiga, técnicos profissionais principais da carreira técnico-profissional de
pecuária do quadro de pessoal da Direcção Regional de Agricultura
da Beira Litoral — promovidos, mediante concurso, a técnicos profissionais especialistas da mesma carreira e quadro, considerando-se

exonerados da categoria anterior a partir da data da aceitação de
nomeação. (Isento de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)
21 de Julho de 2005. — Pelo Director Regional, o Director de Serviços de Administração, António José Baetas da Silva.
Despacho n.o 17 142/2005 (2.a série). — Por despacho de 21 de
Julho de 2005 do director regional de Agricultura da Beira Litoral:
Ana Maria de Jesus Duarte, técnica profissional de 1.a classe da carreira técnico-profissional de agricultura e silvicultura do quadro
de pessoal da Direcção Regional de Agricultura da Beira Litoral — promovida, mediante concurso, a técnica profissional principal da mesma carreira e quadro, considerando-se exonerada da
categoria anterior a partir da data da aceitação da nomeação. (Isento
de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)
21 de Julho de 2005. — Pelo Director Regional, o Director de Serviços de Administração, António José Baetas da Silva.

Direcção Regional de Agricultura do Ribatejo e Oeste
Mapa n.o 14/2005. — Mapa de obras de 2004. — Em cumprimento
do disposto no artigo 275.o do Decreto-Lei n.o 59/99, de 2 de Março,
a seguir se publica a lista das adjudicações de obras públicas realizadas
no âmbito do PIDDAC/2004 — Infra-estruturas para instalação dos
serviços da DRARO:
Valor em euros
(sem IVA)

Número

Designação da empreitada

Empresa

Tipo

1

Execução do telhado pertencente a casa do arquivo no edifício
da DRARO — Vila Franca de Xira.
Instalação do quadro eléctrico do pavilhão A nas instalações
da DRARO — Vila Franca de Xira.
Fornecimento e montagem de estrutura metálica de protecção
ao transforbloco de 250 kva — 10 kv nas instalações da
DRARO — Vila Franca de Xira.
Fornecimento e montagem de equipamento destinado à remodelação da cozinha do Centro Profissional do Coto.
Remodelação do Centro Profissional do Coto . . . . . . . . . . . . . .

Construções Ladislau, L.da . . . .

Ajuste directo . . .

7 395,56

Ernesto Afonso Fisher de
Almeida.
Electro-Franca — Instalações
Eléctricas, L.da

Ajuste directo . . .

3 300

Ajuste directo . . .

9 757

DIATEL, L.da . . . . . . . . . . . . . . .

Ajuste directo . . .

24 934

Costa & Carvalho, S. A. . . . . . . .

Ajuste directo . . .

2
3
4
5

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

29 771,74
75 158,30

20 de Julho de 2005. — Pelo Conselho Administrativo, o Director Regional, António José Rego.

Gabinete de Planeamento e Política Agro-Alimentar
Despacho n.o 17 143/2005 (2.a série). — Nos termos do
artigo 29.o e do n.o 1 do artigo 30.o da Lei n.o 2/2004, de 15 de
Janeiro, é provida na categoria de assessora da carreira de técnico
superior de engenheiro, escalão 1, índice 710, do quadro de pessoal
desde Gabinete, a técnica superior de 1.a classe da mesma carreira
Maria Margarida Orge de Azevedo Vaz, produzindo efeitos a 22 de
Julho de 2005.
22 de Julho de 2005. — O Director, António Serrano.
Despacho n.o 17 144/2005 (2.a série). — Nos termos do
artigo 29.o e do n.o 1 do artigo 30.o da Lei n.o 2/2004, de 15 de
Janeiro, é provido na categoria de assessor da carreira de técnico
superior de engenheiro, escalão 1, índice 710, do quadro de pessoal
desde Gabinete, o técnico superior de 1.a classe da mesma carreira
José Alberto Neto Paulino, produzindo efeitos a 22 de Julho de 2005.
22 de Julho de 2005 — O Director, António Serrano.

mente, a forma de uma comissão constituída especificamente para
o efeito, bem como de uma comissão intersectorial, na qual se encontram representadas todas as entidades de coordenação sectorial.
Nestes termos, e de acordo com os artigos 5.o, 6.o e 9.o do Decreto-Lei n.o 196/99, de 8 de Junho, determina-se o seguinte:
1 — É designada entidade de coordenação sectorial do Ministério
das Obras Públicas, Transportes e Comunicações uma comissão composta pelos seguintes membros:
Um representante da Secretaria-Geral do Ministério das Obras
Públicas, Transportes e Comunicações (SG);
Um representante da Direcção-Geral dos Transportes Terrestes
e Fluviais (DGTTF);
Um representante do Laboratório Nacional de Engenharia Civil
(LNEC);
Um representante do Instituto dos Mercados de Obras Públicas
e Particulares e do Imobiliário, I. P., (IMOPPI);
Um representante do Instituto Portuário e dos Transportes Marítimos, I. P. (IPTM).

MINISTÉRIO DAS OBRAS PÚBLICAS,
TRANSPORTES E COMUNICAÇÕES

2 — A coordenação dos trabalhos da comissão assim como a sua
representação na Comissão Intersectorial de Tecnologias da Informação para a Administração Pública serão asseguradas pelo representante da Secretaria-Geral.
3 — A comissão elaborará o seu regulamento de funcionamento
até 30 dias após a data do presente despacho.

Gabinete do Ministro

27 de Junho de 2005. — O Ministro das Obras Públicas, Transportes
e Comunicações, Mário Lino Soares Correia.

Despacho n.o 17 145/2005 (2.a série). — O Decreto-Lei
n.o 196/99, de 8 de Junho, fixa as regras gerais referentes à coordenação
da aquisição e utilização das tecnologias de informação da Administração Pública.
No referido diploma, prevê-se a existência de uma entidade de
coordenação sectorial em cada ministério, revestindo, designada-

Escola Náutica Infante D. Henrique
o

Edital n. 718/2005 (2.a série). — Edital de abertura de um concurso documental para o recrutamento de um professor-adjunto para
a área científica de Tecnologias dos Transportes, do Departamento de

