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pacho, nos termos conjugados da alínea e) do artigo 4.o e do artigo 7.o
do Decreto-Lei n.o 497/99, de 19 de Novembro, e do artigo 32.o do
Decreto-Lei n.o 184/89, de 2 de Julho. (Isento de fiscalização prévia
do Tribunal de Contas.)
14 de Fevereiro de 2005. — A Secretária-Geral-Adjunta, Cristina
Malta.

Direcção-Geral de Veterinária
Direcção de Serviços de Gestão e Administração
Aviso n.o 2422/2005 (2.a série). — Nos termos do n.o 3 do
artigo 95.o do Decreto-Lei n.o 100/99, de 31 de Março, e para efeitos
do disposto no mesmo diploma, designadamente no seu artigo 96.o,
faz-se público que foi afixada para consulta a lista de antiguidade
do pessoal do quadro desta Direcção-Geral reportada a 31 de Dezembro de 2004.
Da organização da referida lista cabe reclamação para o dirigente
máximo do serviço, a interpor no prazo de 30 dias consecutivos, a
contar da data da publicação do presente aviso.
23 de Fevereiro de 2005. — A Directora de Serviços, Aida Sebastião
Palminha.

Direcção Regional de Agricultura do Alentejo
Aviso n.o 2423/2005 (2.a série). — Por despacho de 17 de Janeiro
de 2005 do Secretário de Estado da Agricultura, Pescas e Florestas,
no uso de competências delegadas:
Ana Maria Ramalho Cebola Marques Relvas, assistente administrativa
principal, da carreira de assistente administrativo, do quadro de
pessoal da Direcção Regional de Agricultura do Alentejo — aplicada a pena de demissão, com a consequente vacatura do lugar,
na sequência da instauração de processo disciplinar e da acusação
do mesmo proferida, de que foi notificada pelo aviso n.o 10 403/2004,
publicado no Diário da República, 2.a série, por se encontrar ausente
em parte incerta.
Despacho n.o 5058/2005 (2.a série). — Por despacho de 23 de
Fevereiro de 2005, foram nomeados, precedendo concurso, os seguintes funcionários do quadro de pessoal desta Direcção-Geral:
Cláudio José Viveiros Sarmento da Silva — técnico superior de
1.a classe, 1.o escalão, índice 460.
Ludovina Dias Cabaço Ferreira Pinto — assistente administrativa
especialista, 4.o escalão, índice 316.
(Isento de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)
23 de Fevereiro de 2005. — A Subdirectora-Geral, Anabela Santos.

MINISTÉRIO DA AGRICULTURA,
PESCAS E FLORESTAS
Secretaria-Geral
Despacho (extracto) n.o 5059/2005 (2.a série). — Por meu despacho de 11 de Fevereiro de 2005, é a assistente administrativa especialista do quadro de pessoal desta Secretaria-Geral, Maria dos Santos
Vaz Seno Bacalhau, nomeada, em comissão de serviço extraordinária,
para o exercício das funções correspondentes à carreira/categoria de
tesoureiro, pelo período de seis meses, com efeitos a partir da data
do despacho, nos termos do n.o 2 do artigo 6.o do Decreto-Lei
n.o 497/99, de 19 de Novembro. (Isento de fiscalização prévia do
Tribunal de Contas.)
14 de Fevereiro de 2005. — A Secretária-Geral-Adjunta, Cristina
Malta.
Despacho (extracto) n.o 5060/2005 (2.a série). — Por meu despacho de 11 de Fevereiro de 2005, é o assistente administrativo do
quadro de pessoal desta Secretaria-Geral Nuno Miguel Fontinhas
Tomé reclassificado para a categoria de técnico superior de 2.a classe,
da carreira de técnico superior, com efeitos a partir da data do des-

A pena de demissão começa a produzir os seus efeitos legais 15 dias
após a publicação do presente aviso.
17 de Fevereiro de 2005. — O Director Regional, Luís Telo Rasquilha de Abreu.

Direcção Regional de Agricultura da Beira Litoral
Despacho n.o 5061/2005 (2.a série). — Por despacho de 21 de
Janeiro de 2005 do Ministro das Finanças e da Administração Pública:
Isabel Maria de Almeida Ferreira Amorim, assessora principal da
carreira de técnico superior jurista do quadro de pessoal da Câmara
Municipal de Aveiro — autorizada a sua transferência, a título
excepcional, para o quadro de pessoal da Direcção Regional de
Agricultura da Beira Litoral, ao abrigo das disposições constantes
nos Decretos-Leis n.os 427/89 e 175/98, de 7 de Dezembro e 2
de Julho, ficando exonerada da categoria anterior a partir da data
da aceitação da nomeação. (Isento de fiscalização prévia do Tribunal
de Contas.)
21 de Fevereiro de 2005. — Pelo Director Regional, o Director
de Serviços de Administração, António José Baetas da Silva.

Direcção Regional de Agricultura de Entre Douro
e Minho
Rectificação n.o 361/2005. — O despacho n.o 3832/2005 (2.a série)
publicado no Diário da República, 2.a série, n.o 37, de 22 de Fevereiro
de 2005, saiu com inexactidão. Assim, onde se lê «Considerando o
despacho n.o 23 213/2004, de 25 de Outubro» deve ler-se «Considerando o despacho n.o 23 219/2004 (2.a série), de 15 de Outubro».
24 de Fevereiro de 2005. — Pelo Director Regional, o Chefe de
Divisão de Formação e Gestão de Recursos Humanos, Jorge Fernandes
de Brito.

