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Despacho n.o 2437/2005 (2.a série). — Por despacho dos Ministros da Administração Interna e das Finanças e da Administração
Pública de 3 de Setembro e de 7 de Dezembro de 2004, respectivamente:
Maria Manuela Carvalho Rodrigues — autorizada a celebração do
contrato administrativo de provimento, válido para o período de
2 de Janeiro a 9 de Junho de 2004, para exercer as funções de
assistente, no Instituto Superior de Ciências Policiais e Segurança
Interna, para leccionar a disciplina de Língua Inglesa do curso
de licenciatura em Ciências Policiais, com o horário semanal de
três horas efectivas, de acordo com o despacho n.o 317/81, de 23
de Novembro, rectificado conforme publicação no Diário da República, 2.a série, n.o 60, de 13 de Março de 1982, a que corresponde
20 %, E 276,22, do vencimento da categoria de assistente, em regime
de tempo integral, previsto no escalão 1, índice 140, conforme o
estipulado no n.o 3 do artigo 2.o do Decreto-Lei n.o 408/89, de
18 de Novembro (estatuto remuneratório do pessoal docente universitário e superior politécnico, bem como do pessoal da carreira
de investigação científica), alterado pelo Decreto-Lei n.o 373/99,
de 18 de Setembro.
14 de Janeiro de 2005. — O Director, Alfredo Jorge Gonçalves Farinha Ferreira, superintendente-chefe.

Governo Civil do Distrito de Faro
Aviso n.o 951/2005 (2.a série). — Por meu despacho de 28 de
Junho de 2004, e após confirmação de cabimento prévio da 4.a Delegação da Direcção-Geral do Orçamento, nos termos do n.o 3 da Resolução do Conselho de Ministros n.o 97/2002, de 18 de Maio, nomeio
Maria Manuela da Conceição Elvas Ribeiro Salazar d’Eça chefe de
secção do quadro do Governo Civil do Distrito de Faro, com nomeação
definitiva, precedendo concurso interno de acesso limitado, sendo
exonerada das suas funções e categoria com efeitos a partir da data
da aceitação.
A ora nomeada deverá aceitar o respectivo lugar no prazo de 20 dias
a contar da data de publicação do presente aviso no Diário da República. (Não carece de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)
20 de Janeiro de 2005. — O Governador Civil, José Valentim
Rosado.

Serviço de Estrangeiros e Fronteiras
Despacho (extracto) n.o 2438/2005 (2.a série). — Por despacho
de 7 de Janeiro de 2005 do director da Biblioteca Nacional:
Horácio José João Afonso, técnico superior de 1.a classe do quadro
de pessoal da Biblioteca Nacional — autorizada a prorrogação da
requisição neste Serviço, com efeitos a partir de 1 de Janeiro de
2005. (Isento de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)
19 de Janeiro de 2005. — O Chefe do Departamento de Gestão
e Administração de Recursos Humanos, António José dos Santos
Carvalho.
Despacho (extracto) n.o 2439/2005 (2.a série). — Por despacho
de 20 de Janeiro de 2005 do director-geral do Serviço de Estrangeiros
e Fronteiras, no uso da competência própria constante no artigo 7.o
da Lei n.o 2/2004, de 15 de Janeiro:
Rui Manuel de Lima Castro Silva, José Francisco Carvalho Batista
e Teresa Alexandra Alves Silva Ribeiro, especialistas de informática
do grau 2, do quadro de pessoal do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras — nomeados definitivamente, precedendo concurso, nos termos do disposto no n.o 8 do artigo 6.o do Decreto-Lei n.o 427/89,
de 7 de Dezembro, e no n.o 1 do artigo 4.o do Decreto-Lei
n.o 97/2001, de 26 de Março, especialistas de informática do grau 3,
nível 1 do mesmo quadro e serviço. (Não carece de fiscalização
prévia do Tribunal de Contas.)
21 de Janeiro de 2005. — O Chefe do Departamento de Gestão
e Administração de Recursos Humanos, António José dos Santos
Carvalho.

Serviços Sociais da Guarda Nacional Republicana
Listagem n.o 12/2005. — Nos termos do artigo 275.o do Decreto-Lei n.o 59/99, de 2 de Março, publica-se a lista de adjudicações
de obras públicas efectuadas pelos Serviços Sociais da Guarda Nacional Republicana durante o ano de 2004, conforme discriminado no
quadro seguinte:
(Em euros)

Designação da obra

Tipo de procedimento

Adjudicatário

Valor adjudicado

Reparação do exterior do edifício sede

Ajuste directo com consulta . . . . . . . .

17 758

Remodelação do espaço exterior da
Casa de Veraneio Senhora da
Rocha.
Construção de parque infantil na Colónia Balnear Infantil de Quiaios.
Remodelação de edifício de recepção
da Colónia de Férias da Costa de
Caparica.
Remodelação de moradias na Colónia
de Férias da Costa de Caparica.
Construção de vedação na Colónia de
Férias da Costa de Caparica.
Remodelação de instalação sanitária
junto aos quartos na Colónia de
Férias da Costa de Caparica.
Remodelação de instalação sanitária
de apoio a campistas sazonais na
Colónia de Férias da Costa de
Caparica.
Substituição de cobertura do Lar Académico Feminino do Porto.
Construção de instalação sanitária
(sector J) na Colónia de Férias da
Costa de Caparica.
Impermeabilização e pavimentação de
terraços acessíveis no Lar Académico Feminino de Coimbra.
Remodelação de casa de veraneio de
Ribamar.

Ajuste directo com consulta . . . . . . . .

VHO, Construção Civil, Unipessoal, L.da
OXT — Construções, L.da . . . . . . . . .

Concurso limitado sem publicação de
anúncio.
Concurso limitado sem publicação de
anúncio.

FABRIGIMNO — Fabricação de
Material de Desporto.
SANDILOR, L.da . . . . . . . . . . . . . . . .

56 408,11

Concurso limitado sem publicação de
anúncio.
Concurso limitado sem publicação de
anúncio.
Concurso limitado sem publicação de
anúncio.

Construções Rodrigues & Filho . . . .

69 853,72

da

Zeferino José (Herdeiro), L.

24 782,55

85 000

.....

53 328,32

Construções Rodrigues & Filho . . . .

89 104,48

Concurso limitado sem publicação de
anúncio.

JOMABETAL, Construção Civil e
Obras Públicas, L.da

59 255,85

Concurso limitado sem publicação de
anúncio.
Concurso limitado sem publicação de
anúncio.

SOFRANDA, S. A. . . . . . . . . . . . . . . .

27 719,10

Concurso limitado sem publicação de
anúncio.

SOTECNISOL — Isolamento, Engenharia e Ambiente, S. A.

Concurso limitado sem publicação de
anúncio.

LISTORRES — Construção Civil e
Obras Públicas, S. A.

Construções Rodrigues & Filho . . . .

Observação. — Os valores indicados não incluem IVA.
14 de Janeiro de 2005. — O Vice-Presidente, Vítor Manuel Calado Gomes dos Reis Casal.
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64 341,72

117 761,46

