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Diário da República, 2.ª série — N.º 215 — 6 de novembro de 2014
Despacho (extrato) n.º 13472/2014

MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E DO MAR

Subdelegação de competências

Direção-Geral de Recursos Naturais, Segurança
e Serviços Marítimos

Por despacho de 27.10.2014 do Diretor Nacional da Polícia Judiciária:
1 — Nos termos do artigo 2.º do Despacho n.º 5117/2014, de 16/4,
e ao abrigo do disposto nos artigos 35.º, 36.º e 37.º do Código do Procedimento Administrativo, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 442/91, de
15/11, e do artigo 109.º do Código dos Contratos Públicos, aprovado pelo
Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29/01, é subdelegada no Diretor da Unidade
de Prevenção e Apoio Tecnológico, licenciado João Carlos Vieira Carreira, a competência para celebrar protocolos com organismos públicos
da administração central e da administração autónoma, autarquias locais
ou outras pessoas públicas e privadas, nacionais ou estrangeiras, quando
não importem encargos para a Policia Judiciária.
2 — Ficam por este meio ratificados, nos termos do artigo 137.º do
Código do Procedimento Administrativo, todos os atos praticados desde
27 de outubro de 2014 pelo subdelegado, no âmbito da competência
abrangida por esta subdelegação, até à data da publicação do presente
despacho.
3 — Este despacho entra em vigor no dia da respetiva publicação.
28 de outubro de 2014. — Pela Diretora da Unidade, João Prata
Augusto.
208194644

Aviso n.º 12396/2014
Cessação de procedimento concursal
Torna-se público, nos termos da alínea a) do n.º 1 do artigo 38.º da Portaria n.º 83-A/2009, de 22 de janeiro, alterada pela Portaria n.º 145-A/2011,
de 6 de abril, e na sequência do meu despacho de 21 de outubro, a cessação do procedimento concursal comum para preenchimento de cinco postos de trabalho, na carreira e categoria de técnico superior na modalidade
de contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado,
previsto no mapa de pessoal da Direção-Geral de Recursos Naturais,
Segurança e Serviços Marítimos, publicitado no Diário República,
2.ª série, n.º 109, de 6 de junho de 2014, pelo aviso n.º 6679/2014.
27 de outubro de 2014. — O Diretor-Geral, Miguel Sequeira.
208193778

MINISTÉRIO DA SAÚDE
Gabinete do Ministro
Despacho n.º 13474/2014

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Instituto Português da Qualidade, I. P.
Despacho n.º 13473/2014
Certificado de reconhecimento de qualificação de reparador
e instalador de tacógrafos n.º 101.25.14.6.025
Ao abrigo do artigo 8.º n.º 1 c) do Decreto-Lei n.º 291/90 de 20 de
setembro e do artigo 4.º n.º 3 do Decreto-Lei n.º 272/89 de 19 de agosto
e para os efeitos do n.º 18 da Portaria n.º 625/86 de 25 de outubro, nos
termos do n.º 3 da Portaria n.º 962/90 de 9 de outubro e das disposições
da Portaria n.º 299/86 de 20 de junho, é reconhecida a qualificação à
empresa:
Salvador & Sérgio, L.da
Estrada do Adarse (junto ao rio) — Armazém 3
2615-180 Alverca
na qualidade de reparador e instalador de tacógrafos, estando autorizado
a realizar as 1.ª e 2.ª fases da primeira verificação e as verificações
periódicas bienal e sexenal e a colocar a respetiva marca própria, em
anexo, e os símbolos do controlo metrológico, nos locais de selagem
previstos nos respetivos esquemas constantes dos processos arquivados
no Instituto Português da Qualidade.
O presente reconhecimento de qualificação é válido por um ano,
renovável após prévia auditoria.
É revogado o certificado de reconhecimento de qualificação de instalador de tacógrafos n.º 101.25.11.6.009, da empresa Salvador & Sérgio, L.da,
publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 108 de 3 de junho de
2011.
7 de outubro de 2014. — O Presidente do Conselho Diretivo, J. Marques dos Santos.

1. Nos termos e ao abrigo do disposto na alínea a) do n.º 1 e nos n.os 4
e 5 do artigo 18.º dos Estatutos constantes do anexo II do Decreto-Lei
n.º 233/2005, de 29 de dezembro, alterado e republicado pelo Decreto-Lei
n.º 244/2012, de 9 de novembro, aplicável por força dos n.º 2 do artigo 1.º e
n.º 1 do artigo 5.º, ambos do Decreto-Lei n.º 50-A/2007, de 28 de fevereiro,
nomeio, presidente do conselho consultivo do Centro Hospitalar de Trásos-Montes e Alto Douro, E. P. E., o Dr. Adalberto Paulo da Fonseca Mendo.
2. O presente despacho produz efeitos a partir da data da sua publicação.
6 de outubro de 2014. — O Ministro da Saúde, Paulo José de Ribeiro
Moita de Macedo.
208203942
Despacho n.º 13475/2014
1. Nos termos e ao abrigo do disposto na alínea a) do n.º 1 e nos n.os 4
e 5 do artigo 18.º dos Estatutos constantes do anexo II do Decreto-Lei
n.º 233/2005, de 29 de dezembro, alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º 244/2012, de 9 de novembro, aplicável por força do n.º 2 do
artigo 1.º do Decreto-Lei n.º 326/2007, de 28 de setembro, nomeio,
presidente do conselho consultivo do Centro Hospitalar do Tâmega e
Sousa, E. P. E., o Professor Doutor José Joaquim Nogueira da Rocha.
2. O presente despacho produz efeitos a partir da data da sua publicação.
14 de outubro de 2014. — O Ministro da Saúde, Paulo José de Ribeiro
Moita de Macedo.
208203934
Despacho n.º 13476/2014
1. Nos termos e ao abrigo do disposto na alínea a) do n.º 1 e nos n.os 4
e 5 do artigo 18.º dos Estatutos constantes do anexo II do Decreto-Lei
n.º 233/2005, de 29 de dezembro, alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º 244/2012, de 9 de novembro, aplicável por força do n.º 2 do
artigo 1.º do Decreto-Lei n.º 69/2013, de 17 de maio, nomeio, presidente
do conselho consultivo do Centro Hospitalar do Algarve, E. P. E., o
Dr. Sebastião Francisco Seruca Emídio.
2. O presente despacho produz efeitos a partir da data da sua publicação.
16 de outubro de 2014. — O Ministro da Saúde, Paulo José de Ribeiro
Moita de Macedo.
208203756
Despacho n.º 13477/2014
1. Nos termos e ao abrigo do disposto na alínea a) do n.º 1 e nos n.os 4 e 5 do
artigo 18.º dos Estatutos constantes do anexo do Decreto-Lei n.º 183/2008,
de 4 de setembro, retificado pelo Decreto-Lei n.º 12/2009, de 12 de janeiro,
nomeio, presidente do conselho consultivo da Unidade Local de Saúde
do Alto Minho, E. P. E., o Dr. Luís Manuel Gonçalves Marques Mendes.
2. O presente despacho produz efeitos a partir da data da sua publicação.

308166901

20 de outubro de 2014. — O Ministro da Saúde, Paulo José de Ribeiro
Moita de Macedo.
208204152

