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DIÁRIO DA REPÚBLICA — II SÉRIE
Análise de situações de incumprimento e preparação de
processos de rescisão de contratos de concessão de
incentivos;

N.o 118 — 22 de Junho de 2005

MINISTÉRIO DA ECONOMIA E DA INOVAÇÃO
Direcção Regional da Economia do Norte

De Outubro de 2003 a Fevereiro de 2004, esteve integrada na
Direcção Regional da Administração Local da CCDR Algarve,
onde desempenhou as tarefas de análise e acompanhamento
de candidaturas no âmbito da cooperação técnica e financeira,
do Programa Rede Nacional de Bibliotecas Públicas e do Programa de Equipamentos Urbanos de Utilização Colectiva e
de análise de situações de incumprimento e preparação de
processos de rescisão de contratos de concessão de incentivos
referentes a candidaturas aprovadas no âmbito do RIME;
Desde Fevereiro de 2004, exerce funções no Departamento de
Gestão Administrativa e Financeira/Direcção de Serviços
Administrativos e Financeiros da CCDR Algarve, com o
desempenho das seguintes tarefas:
Organização de concursos públicos e celebração de contratos
para aquisição de bens e serviços;
Realização de processos de aquisição de bens e de serviços
nos termos da legislação em vigor;
Garantia da manutenção das instalações e do equipamento,
do mobiliário e de outro material;
Gestão do parque automóvel e da utilização racional dos
combustíveis;
Assegurar a distribuição dos produtos armazenados e a respectiva gestão, organização e actualização do inventário
dos bens móveis e imóveis e integração dos bens da
ex-DRAOT no inventário da CCDR;
Executar as tarefas inerentes à recepção, classificação, expedição e arquivo do expediente da CCDR, garantir a circulação interna dos documentos e estudar, promover e
coordenar as acções referentes à racionalização, normalização e simplificação dos procedimentos e circuitos
administrativos.
Formação profissional mais relevante e recente:
Curso «Regime jurídico de aquisição de bens e serviços» — Fevereiro de 2004;
Curso «Regime jurídico de empreitadas de obras públicas» Fevereiro de 2004;
Curso «Saúde, higiene e segurança no trabalho» — Outubro de
2004.
6 de Junho de 2005. — O Presidente, José António de Campos
Correia.

Instituto Geográfico Português, I. P.
Despacho n.o 13 839/2005 (2.a série). — Por despachos de 17
e de 31 de Maio de 2005 do inspector-geral das Obras Públicas, Transportes e Comunicações e do presidente do Instituto Geográfico Português, respectivamente:
Rui Miguel Pinto Papudo, assistente administrativo do quadro de
pessoal da Inspecção-Geral das Obras Públicas — transferido para
idêntica categoria do quadro de pessoal do ex-Instituto Geográfico
e Cadastral com efeitos a partir de 1 de Junho de 2005.
31 de Maio de 2005. — O Presidente, Arménio dos Santos Castanheira.

Instituto de Gestão e Alienação do Património
Habitacional do Estado
Aviso n.o 6137/2005 (2.a série). — Por deliberação do conselho
directivo do IGAPHE, no uso de competência delegada, foi autorizado
o regresso da licença sem vencimento de longa duração do assessor
principal da carreira de engenheiro civil do quadro de pessoal da
Direcção de Gestão Habitacional do Norte, deste Instituto Público,
Inácio Felício Fialho de Almeida com efeitos a 15 de Novembro de
2004. (Não carece de visto do Tribunal de Contas.)
1 de Junho de 2005. — A Chefe de Divisão de Pessoal e Administração, Edi Vieira Gomes.

Aviso n.o 6138/2005 (2.a série). — Em conformidade com o definido na alínea b) do artigo 6.o do Decreto-Lei n.o 69/2000, de 3 de
Maio, publicito que, por meu despacho de 25 de Maio de 2005, foi
concedida, nos termos do artigo 12.o do Decreto Regulamentar
n.o 8/2003, de 11 de Abril, a licença de autorização de instalação
do estabelecimento industrial com a actividade de «anodização de
perfis de alumínio, lacagem de perfis de alumínio» pertencente à
empresa Custódio Mendes & Mendes, L.da, sita na Zona Industrial
do Socorro, freguesia e concelho de Fafe, tendo a declaração de
impacte ambiental, com parecer favorável condicionado, sido emitida
em 5 de Janeiro de 2005.
Informa-se ainda que, 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 licença de autorização de instalação agora concedida e as condições fixadas na mesma podem ser consultadas 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.
1 de Junho de 2005. — O Director de Serviços da Indústria e Recursos Geológicos, Filipe Manuel Andrade Castro Soutinho.

Instituto Nacional da Propriedade Industrial, I. P.
Rectificação n.o 1066/2005. — Por ter saído com inexactidão o
aviso (extracto) n.o 5520/2005, publicado no Diário da República,
2.a série, n.o 105, de 1 de Junho de 2005, rectifica-se que onde se
lê «para selecção de um titular de cargo de direcção intermédia de
1.o grau, para o Gabinete de Assuntos Jurídicos do Instituto Nacional
da Propriedade Industrial» deve ler-se «para selecção de um titular
de cargo de direcção intermédia de 2.o grau, para o Gabinete de
Assuntos Jurídicos do Instituto Nacional da Propriedade Industrial».
2 de Junho de 2005. — A Vogal do Conselho de Administração,
Maria Leonor Trindade.

MINISTÉRIO DA AGRICULTURA,
DO DESENVOLVIMENTO RURAL E DAS PESCAS
Gabinete do Secretário de Estado Adjunto,
da Agricultura e das Pescas
Rectificação n.o 1067/2005. — Por ter sido detectada uma inexactidão no despacho n.o 12 588/2005, publicado no Diário da República, 2.a série, n.o 109, de 7 de Maio de 2005, a p. 8571, rectifica-se
que, no n.o 1, onde se lê «funções de condenação» deve ler-se «funções
de coordenação».
7 de Junho de 2005. — O Chefe do Gabinete, José Alexandre
Rodrigues.

MINISTÉRIO DAS OBRAS PÚBLICAS,
TRANSPORTES E COMUNICAÇÕES
Instituto Nacional de Aviação Civil, I. P.
Aviso n.o 6139/2005 (2.a série). — Nos termos da decisão do
Conselho dos Transportes, Telecomunicações e Energia da União
Europeia de 5 de Junho de 2003 e de acordo com o previsto no
artigo 2.o do Regulamento (CE) n.o 847/2004, do Parlamento Europeu
e do Conselho, de 29 de Abril, relativo à negociação e aplicação
de acordos de serviços aéreos entre Estados membros e países terceiros, torna-se público que, durante os dias 27 e 28 de Junho de
2005, terão início negociações entre a República Portuguesa e o Reino
da Tailândia, com vista à celebração de um novo acordo aéreo entre
os dois países.
1 de Junho de 2005. — O Presidente, Luís A. Fonseca de Almeida.

