N.o 154 — 11 de Agosto de 2005

DIÁRIO DA REPÚBLICA — II SÉRIE

Direcção-Geral dos Edifícios e Monumentos Nacionais
Despacho (extracto) n.o 17 268/2005 (2.a série). — Por meus
despachos de 12 de Julho de 2005, por delegação:
Maria Luísa Abelaira Cortesão António, arquitecta principal da carreira de arquitecto, do quadro da Direcção Regional de Monumentos de Lisboa desta Direcção-Geral — nomeada, precedendo
concurso, arquitecta assessora do mesmo quadro e carreira.
Maria da Conceição Barbosa Dinis, Ana Paula Jovita Correia da Silva
Diogo, Elisabete Marques Pires Cubaixo, Carlos Alberto Pestana
Carneiro, Maria Rosalina Domingues Pires, Ana Luísa Miranda
Baptista, Maria do Rosário António Manuel e Hélder Paulo Campos Gonçalves, assistentes administrativos principais, da carreira
de assistente administrativo, do quadro dos Serviços Centrais desta
Direcção-Geral — nomeados, precedendo concurso, assistentes
administrativos especialistas do mesmo quadro e carreira.
(Isentos de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)
13 de Julho de 2005. — O Subdirector-Geral, António José Correia
Abrantes.
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D. Fuas, Residencial, sito na Nazaré, na Avenida de Manuel Remigio,
freguesia da Nazaré, concelho da Nazaré, distrito de Leiria, para,
no prazo de 10 dias, informar o que se lhe oferecer quanto à previsão
de caducidade da autorização de abertura da unidade hoteleira ao
abrigo da alínea b) do n.o 1 do artigo 32.o do Decreto-Lei n.o 167/97,
de 4 de Julho, na redacção actual, uma vez que a mesma se encontra
encerrada há mais de um ano.
18 de Julho de 2005. — A Directora de Serviços, Margarida Carmo.
Aviso (extracto) n.o 7210/2005 (2.a série). — Por despachos da
directora-geral do Turismo e da directora regional da Economia do
Norte de 7 de Julho e de 11 de Julho de 2005, respectivamente:
Licenciada Aurora Isabel Correia de Oliveira Lima de Carvalho, técnica superior de 1.a classe do quadro de pessoal da Direcção Regional da Economia do Norte, do Ministério da Economia e da Inovação — transferida para o quadro de pessoal da Direcção-Geral
do Turismo, com efeitos a 1 de Setembro, nos termos do artigo 25.o
do Decreto-Lei n.o 427/89, de 7 de Dezembro.
21 de Julho de 2005. — A Subdirectora-Geral, Teresa Monteiro.

Instituto da Conservação da Natureza

Direcção Regional da Economia do Norte

Despacho (extracto) n.o 17 269/2005 (2.a série). — Por despacho de 8 de Junho de 2005 do presidente do Instituto da Conservação da Natureza:

MINISTÉRIO DA ECONOMIA E DA INOVAÇÃO

Despacho (extracto) n.o 17 272/2005 (2.a série). — Nos termos
do artigo 12.o do Decreto Regulamentar n.o 8/2003, de 11 de Abril,
foi concedida, por meu despacho de 14 de Julho de 2005, a licença
de autorização de alteração do estabelecimento industrial com a actividade de fabricação de ferragens diversas e acessórios em latão (com
tratamento de superfície de metais), pertencente à empresa Valdemar
dos Santos, L.da, situado na Rua de 25 de Abril, 1136, freguesia de
Perosinho, concelho de Vila Nova de Gaia, após ter sido emitida
a respectiva licença ambiental em 9 de Junho de 2005.
Em conformidade com o disposto na alínea d) do n.o 2 do artigo 4.o
do capítulo II do Decreto-Lei n.o 194/2000, de 21 de Agosto, a decisão
final tomada de conceder a licença de autorização de alteração e
as condições fixadas na mesma está disponível ao público, podendo
ser consultada pelos interessados nas instalações da Direcção Regional
da Economia do Norte, sitas na Rua Direita do Viso, 120,
4269-002 Porto, durante as horas normais de expediente, das 9 horas
às 12 horas e 30 minutos e das 14 horas às 17 horas e 30 minutos.

Direcção-Geral de Geologia e Energia

14 de Julho de 2005. — O Director de Serviços da Indústria e Recursos Geológicos, Filipe Manuel Andrade Castro Soutinho.

Cláudia Machado Franco, técnica superior de 1.a classe do quadro
do Instituto da Conservação da Natureza, na situação de equiparação a bolseira fora do País desde 1 de Novembro de
2004 — autorizada a interrupção da referida situação e o regresso
ao serviço com efeitos a partir de 1 de Maio de 2005. (Não carece
de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)
21 de Julho de 2005. — A Directora de Serviços Administrativos
e Financeiros, Otília Martins.

Despacho (extracto) n.o 17 270/2005 (2.a série). — Por despacho do director-geral de Geologia e Energia de 29 de Julho de
2005:
Licenciados Daniel Pires de Carvalho e Maria Cristina Vieira Lourenço, assessores da carreira de técnico superior, de nomeação definitiva, do quadro de pessoal do ex-Instituto Geológico e
Mineiro — nomeados, precedendo concurso, na categoria de assessor principal da mesma carreira e quadro.
Licenciados António Gonçalves Moita, Maria Clara da Silva Almeida
Freitas e Maria Luísa Trindade Nunes Vaz Portugal Basílio, assessores da carreira de técnico superior, de nomeação definitiva, do
quadro de pessoal da ex-Direcção-Geral de Energia — nomeados,
precedendo concurso, na categoria de assessor principal da mesma
carreira e quadro.
29 de Julho de 2005. — O Director-Geral, Miguel Barreto.
Despacho (extracto) n.o 17 271/2005 (2.a série). — Por despacho do director-geral de Geologia e Energia de 29 de Julho de
2005:
Licenciados Joaquim Feliciano Maia e Aida Maria Martins Rodrigues
Melo, técnicos superiores de 2.a classe da carreira de técnico superior, de nomeação definitiva, do quadro de pessoal da ex-Direcção-Geral de Energia — nomeados, precedendo concurso, na categoria de técnico superior de 1.a classe da mesma carreira e quadro.
29 de Julho de 2005. — O Director-Geral, Miguel Barreto.

MINISTÉRIO DA AGRICULTURA,
DO DESENVOLVIMENTO RURAL E DAS PESCAS
Direcção-Geral de Fiscalização e Controlo
da Qualidade Alimentar
Despacho (extracto) n.o 17 273/2005 (2.a série). — Por despacho de 15 de Julho de 2005 da subdirectora-geral de Fiscalização
e Controlo da Qualidade Alimentar:
Licenciada Ana Paula Bico Rodrigues de Matos, técnica superior principal da carreira técnica superior, do quadro de pessoal da Direcção-Geral de Fiscalização e Controlo da Qualidade Alimentar — nomeada, por urgente conveniência de serviço, para exercer,
em regime de substituição, o cargo de chefe de divisão de Certificação e Promoção da Qualidade dos Produtos de Origem Vegetal, desta Direcção-Geral, nos termos do artigo 27.o da Lei
n.o 2/2004, de 15 de Janeiro.
A aceitação do lugar produz efeitos à data do despacho. (Isenção
de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)
15 de Julho de 2005. — A Subdirectora-Geral, Isabel Cordeiro
Ferreira.

Direcção-Geral do Turismo

Direcção Regional de Agricultura da Beira Interior

Anúncio n.o 130/2005 (2.a série). — Nos termos da alínea d)
do n.o 1 do artigo 70.o do Código do Procedimento Administrativo,
aprovado pelo Decreto-Lei n.o 442/91, de 15 de Novembro, alterado
pelo Decreto-Lei n.o 6/96, de 31 de Janeiro, notifica-se a firma Alfredo
do Carmo Pinto & Filhos, L.da, proprietária e exploradora do Hotel

Despacho (extracto) n.o 17 274/2005 (2.a série). — Em cumprimento do disposto no n.o 3 do artigo 5.o do Decreto-Lei n.o 75/96,
de 18 de Junho, designo como substituto legal nas minhas ausências
e impedimentos o subdirector regional engenheiro Francisco João
Sanches Pires.

