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de Metrologia Legal, Rua de António Gião, 2, 2829-513
Caparica;
e) O valor da taxa aplicável às operações previstas neste despacho encontra-se definido na tabela de taxas de controlo
metrológico e será revista anualmente.
2 — O presente despacho é válido até 31 de Dezembro de 2008.
26 de Abril de 2006. — A Vogal do Conselho Directivo, Maria
José Brito.
ANEXO
Serviço concelhio de metrologia como organismo
de verificação metrológica
Organismo de verificação metrológica
Domínio

Verificação periódica de instrumentos de
pesagem de funcionamento não automático
Verificação de massas . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Verificação periódica de contadores de
tempo, bilhar e ténis de mesa.

Classe
de precisão

Gama/
alcance

III e IIII

2000 kg

M2

1 g a 5 kg

Concelhos abrangidos:
Albergaria-a-Velha;
Espinho;
Murtosa;
Ovar;
São João da Madeira.
Marca própria (de selagem) da empresa
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Vinho, foi autorizada a prorrogação da requisição, pelo período de
um ano, da assistente administrativa principal Eulália Orlanda Gomes
Fazendeiro, com efeitos reportados a 1 de Março de 2006, ficando
afecta ao Núcleo Florestal do Algarve. (Isento de fiscalização prévia
do Tribunal de Contas.)
26 de Abril de 2006. — O Chefe de Divisão, Manuel Rosa.

Direcção-Geral de Veterinária
Despacho n.o 10 795/2006 (2.a série). — Por despachos de 27
e de 28 de Abril de 2006, respectivamente do director-geral de Veterinária e do secretário-geral do Ministério da Agricultura, do Desenvolvimento Rural e das Pescas:
Maria Manuela Mendes Pinheiro, assistente administrativa especialista da carreira de assistente administrativo, do quadro de pessoal
da Secretaria-Geral do Ministério da Agricultura, do Desenvolvimento Rural e das Pescas — autorizada a requisição para esta
Direcção-Geral, pelo período de um ano, com efeitos ao dia 2 de
Maio de 2006. (Isento de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)
28 de Abril de 2006. — Pela Directora de Serviços, o Chefe de
Divisão de Formação e Gestão de Recursos Humanos, João José
Máximo Codina.

Direcção Regional de Agricultura de Trás-os-Montes
Despacho n.o 10 796/2006 (2.a série). — Por despacho de 10
de Abril de 2006 do Secretário de Estado Adjunto, da Agricultura
e das Pescas:
Dionísio Manuel Fraga, técnico profissional principal da carreira de
agente técnico agrícola do quadro da Direcção Regional de Agricultura de Trás-os-Montes — autorizada a prorrogação da requisição por mais um ano para exercer funções no Hospital da Misericórdia de Murça, com efeitos a partir de 1 de Março de 2006.
(Isento de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)
26 de Abril de 2006. — Pelo Director Regional, o Subdirector
Regional, António M. S. R. Graça.

Escala — 1:1;
M = 8 mm.

Instituto da Vinha e do Vinho
Despacho (extracto) n.o 10 797/2006 (2.a série). — Por despacho de 5 de Maio de 2006 do presidente do Instituto da Vinha
e do Vinho:
Maria Helena Canaveira da Encarnação Diogo, técnica superior de
1.a classe da carreira de jurista do quadro de pessoal do Instituto
da Vinha e do Vinho — provida na categoria de assessor, da mesma
carreira e quadro, com efeitos reportados a 1 de Janeiro de 2006,
em lugar a extinguir quando vagar, ficando posicionada no escalão 1,
índice 610, da tabela de vencimentos.
5 de Maio de 2006. — O Director dos Serviços de Administração,
Lopes das Neves.

Escala — 10:1;
M = 80 mm.
Rectificação n.o 765/2006. — Por ter sido publicado com inexactidão no Diário da República, 2.a série, n.o 81, de 26 de Abril
de 2006, a p. 6074, o aviso n.o 5036/2006 (2.a série), rectifica-se que
onde se lê «técnico de informática» deve ler-se «especialista de
informática».

MINISTÉRIO DAS OBRAS PÚBLICAS,
TRANSPORTES E COMUNICAÇÕES
Direcção-Geral dos Transportes Terrestres e Fluviais

26 de Abril de 2006. — A Coordenadora do Núcleo de Recursos
Humanos, Clara Nunes.

Despacho (extracto) n.o 10 798/2006 (2.a série). — Por despacho do director-geral dos Transportes Terrestres e Fluviais de 2
de Maio de 2006:

MINISTÉRIO DA AGRICULTURA,
DO DESENVOLVIMENTO RURAL E DAS PESCAS

Maria da Conceição Amaral do Paço Simões, assistente administrativa
especialista da carreira de assistente administrativo do quadro de
pessoal da Direcção-Geral dos Transportes Terrestres e Fluviais —
nomeada definitivamente, precedendo concurso, chefe da Secção
de Revisão Tributária da Divisão de Apoio Jurídico da Direcção
de Serviços Jurídicos do mesmo quadro, sendo exonerada da anterior categoria com efeitos a partir da data da aceitação do novo
lugar. (Não carece de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)

Direcção-Geral dos Recursos Florestais
Despacho n.o 10 794/2006 (2.a série). — Por despachos de 29 de
Março e de 6 de Abril de 2006, respectivamente da subdirectora-geral
dos Recursos Florestais e do presidente do Instituto da Vinha e do

3 de Maio de 2006. — A Directora de Serviços de Administração
e Organização, Maria Gilda Macedo Costa.

