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5 — Nos termos da legislação em vigor o regime de contrato tem
a duração mínima de dois e máxima de seis anos.
6 — Descriminam-se as licenciaturas para preenchimento das
vacaturas:
Classe de técnicos superiores navais (habilitação com licenciatura):
Engenharia Têxtil (uma vaga);
Relações Públicas e Publicidade (uma vaga);
Psicologia Social e das Organizações (uma vaga).
7 — As normas contendo as condições de admissão e outras informações podem ser obtidas nos seguintes locais:
Centro de Recrutamento da Armada, Instalações Navais de Alcântara, Praça da Armada, 1350-027 Lisboa, telefone: 213945469;
fax: 213945566;
Número Verde: 800204635 (chamada grátis);
Internet: www.marinha.pt;
E-mail: cra⍩marinha.pt;
Gabinete de Divulgação e Informação da Marinha, Praça do Comércio, 1100-048 Lisboa, telefone: 213429408;
Capitanias e delegações marítimas;
Câmaras municipais e juntas de freguesia.
23 de Novembro de 2006. — O Chefe da Repartição, António Gil
Parente de Carvalho, CMG SEA.

MINISTÉRIO DA JUSTIÇA
Gabinete do Secretário de Estado da Justiça
Despacho n.o 25 195/2006
1 — Nos termos do n.o 1 do artigo 6.o do Decreto-Lei n.o 262/88,
de 23 de Julho, exonero a seu pedido a mestre Graça Maria da Fonseca
Caetano Gonçalves, das funções de chefe do meu Gabinete, com
efeitos a partir de 27 de Novembro de 2006.
2 — Nos termos dos artigos 2.o e 6.o do Decreto-Lei n.o 262/88,
de 23 de Julho, nomeio o licenciado Miguel Ângelo Rodrigues Cabrita,
para exercer as funções de chefe do meu Gabinete, com efeitos a
partir da data referida no número anterior.
3 — Fica ainda o licenciado Miguel Ângelo Rodrigues Cabrita autorizado a beneficiar das excepções previstas nas alíneas a) e b) do
n.o 2 do artigo 3.o do Decreto-Lei n.o 196/93, de 26 de Maio.
24 de Novembro de 2006. — O Secretário de Estado da Justiça,
João Tiago Valente Almeida da Silveira.

Secretaria-Geral
Despacho (extracto) n.o 25 196/2006
Por meu despacho de 20 de Novembro de 2006, foi Durval Nogueira
Ferreira, assistente administrativo, escalão 1, índice 199, do quadro
de pessoal da Secretaria-Geral do Ministério das Finanças e da Administração Pública transferido, obtida a anuência do serviço de origem,
para o quadro de pessoal da Secretaria-Geral do Ministério da Justiça,
com efeitos a 1 de Dezembro de 2006, nos termos do artigo 25.o
do Decreto-Lei n.o 427/89, de 7 de Dezembro, na redacção dada
pelo Decreto-Lei n.o 218/98, de 17 de Julho. (Não carece de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)
20 de Novembro de 2006. — A Secretária-Geral, Maria dos Anjos
Maltez.

MINISTÉRIO DO AMBIENTE, DO ORDENAMENTO
DO TERRITÓRIO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL
Instituto de Gestão e Alienação
do Património Habitacional do Estado
Despacho (extracto) n.o 25 197/2006
Por deliberação do conselho directivo de 23 de Novembro de 2006,
foi Mário José Tinoco Tomé nomeado, definitivamente, precedendo
concurso, assistente administrativo especialista da carreira de assistente administrativo do quadro de pessoal da DGHC, deste Instituto
público. (Isento de fiscalização prévia pelo Tribunal de Contas.)
24 de Novembro de 2006. — O Chefe da Divisão, Edi Vieira Gomes.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA E DA INOVAÇÃO
Direcção-Geral do Turismo
Despacho n.o 25 198/2006
Despacho n.o 6 /DSEAP/2006
1 — Nos termos do disposto no n.o 2 do artigo 6.o da Lei n.o 2/2004,
de 15 de Janeiro, alterada pela Lei n.o 51/2005, de 30 de Agosto,
nos artigos 35.o a 41.o do Código do Procedimento Administrativo,
aprovado pelo Decreto-Lei n.o 442/91, de 15 de Novembro, e no n.o 2
do despacho n.o 22 812/2006, de 25 de Outubro, da subdirectora-geral
do Turismo, publicado no Diário da República, 2.a série, n.o 216,
de 9 de Novembro de 2006, subdelego na chefe de divisão de Produtos
Turísticos, licenciada Maria Catarina Camilo Zogheb, a competência
para a prática dos seguintes actos:
a) Autorizar a abertura e a mudança de localização dos estabelecimentos ou de quaisquer formas locais de representação das agências de viagens, nos termos do n.o 1 do artigo 12.o do Decreto-Lei
n.o 209/97, de 13 de Agosto, com a redacção dada pelo Decreto-Lei
n.o 12/99, de 11 de Janeiro;
b) Decidir sobre o conteúdo das vistorias, realizadas no âmbito
das atribuições e competências da Divisão de Produtos Turísticos,
no que se refere aos estabelecimentos ou formas locais de representação referidos na alínea anterior.
2 — O presente despacho produz efeitos a partir da data da sua
assinatura.
3 — Ficam ratificados os actos que, no âmbito das competências
ora subdelegadas, tenham sido praticados desde 15 de Maio de 2006.
22 de Novembro de 2006. — A Directora de Serviços de Empreendimentos, Actividades e Produtos Turísticos, Maria Margarida da Silva
Carmo.
Despacho n.o 25 199/2006
Despacho n.o 7/DSEAP/2006
1 — Nos termos do disposto no n.o 2 do artigo 6.o da Lei n.o 2/2004,
de 15 de Janeiro, alterada pela Lei n.o 51/2005, de 30 de Agosto,
nos artigos 35.o a 41.o do Código do Procedimento Administrativo,
aprovado pelo Decreto-Lei n.o 442/91, de 15 de Novembro, e no n.o 2
do despacho n.o 22 812/2006, de 25 de Outubro, da subdirectora-geral
do Turismo, publicado no Diário da República, 2.a série, n.o 216, de
9 de Novembro de 2006, subdelego no chefe de divisão Geral de
Projectos, licenciado Mário Manuel da Cunha Costa e Crespo, a competência para a prática dos seguintes actos:
a) Aprovar os nomes das pensões de 1.a, 2.a e 3.a categorias, dos
motéis e das moradias turísticas, bem como, a título provisório, fixar
a capacidade máxima e aprovar a classificação que tais empreendimentos podem atingir, de acordo com o projecto apresentado, nos
termos do disposto no n.o 4 do artigo 15.o do Decreto-Lei n.o 167/97,
de 4 de Julho, alterado pelos Decretos-Leis n.os 305/99, de 6 de Agosto,
e 55/2002, de 11 de Março;
b) Autorizar as obras previstas nas alíneas a) e b) do n.o 1 do
artigo 6.o do Decreto-Lei n.o 555/99, de 16 de Dezembro, na redacção
dada pelo Decreto-Lei n.o 177/2001, de 4 de Junho, quando as mesmas
forem realizadas no interior dos empreendimentos turísticos referidos
na alínea a) do presente despacho, de acordo com o disposto na
alínea c) do n.o 1 do artigo 7.o do Decreto-Lei n.o 167/97, de 4 de
Julho;
c) Aprovar o nome e a classificação das casas de natureza, nos
termos da alínea e) do artigo 10.o do Decreto-Lei n.o 47/99, de 16 de
Fevereiro, alterado pelo Decreto-Lei n.o 56/2002, de 11 de Março;
d) Fixar a capacidade máxima das casas de natureza e aprovar
a respectiva classificação, a título provisório, nos termos do n.o 4
do artigo 19.o do Decreto-Lei n.o 47/99, de 16 de Fevereiro;
e) Determinar a intervenção na comissão prevista no n.o 3 do
artigo 21.o do Decreto-Lei n.o 47/99, de 16 de Fevereiro;
f) Dar parecer, nos termos do n.o 1 do artigo 31.o do Decreto-Lei
n.o 47/99, de 16 de Fevereiro;
g) Praticar todos os actos necessários, no âmbito das competências
da Direcção-Geral do Turismo, relativos e decorrentes da apreciação
de projectos dos empreendimentos turísticos indicados na alínea a),
incluindo-se entre tais actos a emissão de pareceres sobre projectos
de arquitectura e sobre pedidos de informação prévia.
2 — O presente despacho produz efeitos a partir da data da sua
assinatura.

