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Gabinete do Secretário de Estado
do Desenvolvimento Rural e das Florestas
Rectificação n.o 1284/2005. — Por ter saído com inexactidão o
despacho n.o 16 225/1970 (2.a série), publicado no Diário da República,
2.a série, n.o 142, de 26 de Julho de 2005, a p. 10 781, rectifica-se
que onde se lê «Despacho n.o 16 225/1970» deve ler-se «Despacho
n.o 16 225/2005».
26 de Julho de 2005. — Pela Chefe do Gabinete, a Assessora,
Manuela Azevedo e Silva.

Inspecção-Geral e Auditoria de Gestão
Despacho n.o 16 418/2005 (2.a série). — Ao cessar as minhas
funções como director-geral da Inspecção-Geral e Auditoria de Gestão
(IGA) do Ministério da Agricultura, do Desenvolvimento Rural e
das Pescas, é meu dever sublinhar a dedicação e competência com
que foram exercidas as atribuições da IGA e garantida a prossecução
dos objectivos por mim determinados.
Assim, publicamente, venho relevar e louvar:
a

A personalidade e lealdade da subdirectora-geral Dr. Lisdália
Maria Bairras Amaral Portas;
A força de vontade, a determinação e o nível de competência
do Dr. Eduardo Manuel Vieira Dias e colaboradores da Direcção dos Serviços de Auditoria de Acções Conjunturais e de
Gestão (SACOG);
A qualidade e nível de prestabilidade da engenheira Maria de
Fátima Mendes Fernandes Vasconcelos Soares e colaboradores da Direcção dos Serviços de Auditoria de Acções Estruturais e de Gestão (SAEG);
A eficácia e voluntariedade permanentes da Dr.a Anabela Braga
Adónis e colaboradores da Direcção dos Serviços de Inspecção
e de Processos Especiais (SIPE);
A capacidade e empenho dos colaboradores da Divisão de Estudos, Planeamento, Tratamento de Informação e Organização
(ESPLANTIO), nomeadamente a engenheira Teresa Maria
Barroso Carvalho Belo Dias e o Dr. Antero Jorge de Vinhas
Lourenço;
O rigor, o nível de cumprimento e o mérito de Maria de Lourdes
Figueiredo Tavares Nunes e colaboradores da Repartição
Administrativa (RA);
O apoio permanente de Maria Perpétua Vieira Horta e eficiência
dos colaboradores do Secretariado de Apoio (SA);
A acção dedicada e continuada no exercício das funções de secretária e Maria do Céu Morais Pereira Soares Barros;
O cumprimento do dever e o espírito de sacrifício manifestado
diariamente pelos motoristas Jorge Manuel Moças Cancelino
e Carlos David de Almeida Ramalho.
13 de Julho de 2005. — O Director-Geral, José Manuel Mendonça
Lima.

Laboratório Nacional de Investigação Veterinária, I. P.
Despacho n.o 16 419/2005 (2.a série). — 1 — Considerando a
necessidade de imprimir maior celeridade às decisões administrativas
com base num sistema de desconcentração de poderes e de maior
eficiência dos serviços, privilegiando-se a responsabilidade dos dirigentes e o controlo pelos resultados, ao abrigo do n.o 4 do artigo 27.o
do Decreto-Lei n.o 197/99, de 8 de Junho, do n.o 2 do artigo 9.o
da Lei n.o 2/2004, de 15 de Janeiro, e ao abrigo do n.o 3 do despacho
n.o 1122/2005 (2.a série), do Secretário de Estado da Agricultura e
Alimentação, publicado no Diário da República, 2.a série, n.o 12, de
18 de Janeiro de 2005, delego e subdelego no director da Delegação
do Porto do Laboratório Nacional de Investigação Veterinária,
Dr. Manuel Joaquim de Azevedo Ramos, no âmbito das atribuições
da mesma Delegação, competência para a prática dos seguintes actos:
1.1 — Assinar o termo de aceitação ou conferir posse ao pessoal
superiormente nomeado, relativamente aos funcionários da Delegação
do Porto;
1.2 — Autorizar deslocações no território do continente dos funcionários da Delegação do Porto, qualquer que seja o meio de transporte, bem como o processamento dos correspondentes abonos ou
despesas com a aquisição de bilhetes ou títulos de transporte e de
ajudas de custo, antecipadas ou não;
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1.3 — Justificar ou injustificar faltas;
1.4 — Autorizar o gozo e a acumulação de férias, de acordo com
o mapa de férias superiormente aprovado, relativamente aos funcionários da Delegação do Porto;
1.5 — Autorizar a condução de viaturas oficiais, em território nacional, aos funcionários da Delegação do Porto;
1.6 — Autorizar o uso em serviço de veículo próprio;
1.7 — Autorizar o processamento de despesas de indemnizações
a terceiros resultantes de acidentes com viaturas dos serviços até ao
limite de E 4987,98;
1.8 — Autorizar a realização de despesas correntes até ao limite
de E 4987,98, em cada caso, sem prejuízo das disposições legais
aplicáveis.
2 — O presente despacho ratifica todos os actos praticados, no
âmbito das competências próprias e dos poderes subdelegados, entre
14 de Março de 2005 e a data da publicação deste despacho.
13 de Julho de 2005. — A Directora, Maria Inácia Aleixo Vacas
de Carvalho Corrêa de Sá.

MINISTÉRIO DAS OBRAS PÚBLICAS,
TRANSPORTES E COMUNICAÇÕES
Direcção-Geral dos Transportes Terrestres e Fluviais
Despacho (extracto) n.o 16 420/2005 (2.a série). — Por despacho do director-geral de Transportes Terrestres de 8 de Julho de
2005:
Licenciados Joaquim Carlos Castanheira da Silva Laço, Rui Álvaro
Filomeno de Figueiredo Ribeiro e Maria de Lurdes Henriques Brás
Lopes Dias, técnicos superiores principais, da carreira técnica superior, do quadro de pessoal da Direcção-Geral dos Transportes Terrestres e Fluviais — nomeados definitivamente, precedendo concurso, assessores da carreira técnica superior do mesmo quadro,
sendo exonerados da anterior categoria com efeitos a partir da
data da aceitação dos novos lugares. (Não carece de fiscalização
prévia do Tribunal de Contas.)
11 de Julho de 2005. — A Directora de Serviços de Administração
e Organização, Maria Gilda Macedo Costa.

Escola Náutica Infante D. Henrique
Aviso n.o 6997/2005 (2.a série). — Avisam-se os candidatos ao
concurso interno geral de ingresso para provimento de três lugares
de auxiliar administrativo do quadro de pessoal não docente da
ENIDH, a que se refere o aviso de abertura publicado no Diário
da República, 2.a série, n.o 120, de 24 de Junho de 2005, de que
a lista dos candidatos admitidos e excluídos se encontra afixada, para
consulta, no hall principal do edifício sede da ENIDH, sito na Avenida
do Engenheiro Bonneville Franco, em Paço d’Arcos.
14 de Julho de 2005. — O Director, João M. R. Silva.
Despacho n.o 16 421/2005 (2.a série). — Por despachos de 11
de Julho de 2005 do director da Escola Náutica Infante D. Henrique:
Palmira Maria Pedro Azenha, assistente administrativa especialista
do quadro de pessoal não docente da Escola Náutica Infante
D. Henrique — nomeada, precedendo concurso, chefe de secção
(área do património e economato) do mesmo quadro e serviços,
indo ocupar o lugar deixado vago pela passagem à situação de
aposentação, em 29 de Dezembro de 2004, do chefe de secção
Carlos Eleutério Martins Santos, ficado posicionada no escalão 1,
índice 337, do estatuto remuneratório da função pública.
Ana Maria Gonçalves Luís Carreira, assistente administrativa especialista do quadro de pessoal não docente da Escola Náutica Infante
D. Henrique — nomeada, precedendo concurso, chefe de secção
(área da secretaria de alunos) do mesmo quadro e serviços, indo
ocupar o lugar deixado vago pela passagem à situação de aposentação, em 1 de Setembro de 2004, da chefe de secção Maria
da Conceição Marques Gigante Ramos, ficando posicionada no
escalão 1, índice 337, do estatuto remuneratório da função pública.
(Não carecem de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)
11 de Julho de 2005. — O Director, João M. R. Silva.

