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Transportes e Comunicações, ao abrigo do artigo 4.o da Lei n.o 53/2006,
de 7 de Dezembro, para idêntico lugar no quadro de pessoal desta
Direcção-Geral, com efeitos a 30 de Abril de 2007.

30 de Abril de 2007. — O Director-Geral, José Santos Soeiro.

Aviso n.o 11 452/2007

Por meu despacho de 30 de Abril de 2007, foi Maria Teresa Pereira
Oliveira Dias nomeada definitivamente assessora, ao abrigo da Lei
n.o 2/2004, de 15 de Janeiro, na redacção dada pela Lei n.o 51/2005,
de 30 de Agosto, com efeitos reportados a 16 de Setembro de 2005,
precedida de parecer prévio da Secretaria-Geral do Ministério do
Ambiente, do Ordenamento do Território e do Desenvolvimento
Regional, para um lugar do quadro de pessoal desta Direcção-Geral.

30 de Abril de 2007. — O Director-Geral, José Santos Soeiro.

Direcção-Geral dos Edifícios
e Monumentos Nacionais

Despacho (extracto) n.o 13 086/2007

Por despacho do director-geral de 13 de Março de 2007 e con-
siderando as razões de funcionalidade dos serviços, ao abrigo e nos
termos dos artigos 17.o e 29.o, n.o 1, do Decreto-Lei n.o 155/92, de
28 de Julho, delego no director regional dos Edifícios de Lisboa,
engenheiro António Silveira Leitão Cerdeira, a competência para
autorização de pagamentos e a assinatura dos pedidos de libertação
de créditos. (Isento de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)

13 de Março de 2007. — A Directora de Serviços, em substituição,
Lourdes Castro.

Despacho (extracto) n.o 13 087/2007

Por despacho do director-geral de 22 de Março de 2007, foi Maria
João Coelho Morais da Costa, técnica superior principal da carreira
de engenheiro civil do quadro de pessoal da Direcção Regional de
Edifícios e Monumentos do Sul, desta Direcção-Geral, nomeada, por
mérito excepcional, técnica superior assessora do mesmo quadro e
carreira, de acordo com a alínea b) do n.o 3 do artigo 15.o da Lei
n.o 10/2004, de 22 de Março. (Isento de fiscalização prévia do Tribunal
de Contas.)

23 de Março de 2007. — O Director-Geral, Vasco Martins Costa.

Louvor n.o 318/2007

José Augusto de Carvalho Barbosa Colen, técnico superior assessor
principal da carreira de arquitecto, do quadro de pessoal dos Serviços
Centrais desta Direcção-Geral, depois de ter cumprido mais de 40 anos
de serviço, aposentou-se em 30 de Janeiro por limite de idade. Serviu
a Administração Pública com elevada dedicação e sentido de res-
ponsabilidade. Destacando-se, pelo exemplo que constituem, as suas
qualidades profissionais e humanas, que se traduziram em permanente
empenho, disponibilidade e rigor no cumprimento das suas funções.

Assim, é de inteira justiça transmitir-lhe o meu reconhecimento
e o meu apreço através deste público louvor. (Isento de fiscalização
prévia do Tribunal de Contas.)

27 de Março de 2007. — O Director-Geral, Vasco Martins Costa.

MINISTÉRIO DA AGRICULTURA,
DO DESENVOLVIMENTO RURAL E DAS PESCAS

Gabinete do Ministro

Despacho n.o 13 088/2007

Nos termos do n.o 2 do artigo 7.o do Decreto-Lei n.o 116/98, de
5 de Maio, reconheço à licenciada Alzira Cristina da Silva Pereira
António, nomeada técnica superior de 2.a classe, da carreira de médico
veterinário, da Câmara Municipal de Alcobaça, conforme aviso publi-
cado no Diário da República, 3.a série, n.o 186, de 27 de Setembro
de 2005, e termo de posse em 14 de Outubro de 2005, o direito
ao abono da remuneração a cargo do Ministério da Agricultura, do

Desenvolvimento Rural e das Pescas, de harmonia com o n.o 1 do
artigo 5.o do referido diploma.

1 de Junho de 2007. — O Ministro da Agricultura, do Desenvol-
vimento Rural e das Pescas, Jaime de Jesus Lopes Silva.

Direcção Regional de Agricultura e Pescas do Norte

Despacho n.o 13 089/2007

Considerando que se torna necessário garantir uma adequada cele-
ridade e eficácia às decisões administrativas, delego, ao abrigo do
artigo 35.o do Código do Procedimento Administrativo, conjugado
com o n.o 2 da Portaria n.o 219-Q/2007, de 28 de Fevereiro, nos
dirigentes infra as seguintes competências:

Delegação Regional do Cávado — Engenheiro Henrique Santos;
Delegação Regional do Ave — Engenheiro António Fernandes;
Delegação Regional do Tâmega — Engenheiro José Rocha Fer-

nandes;
Delegação Regional de Entre Douro e Vouga — Dr. Luís Maia;
Delegação Regional do Minho e Lima — Engenheiro Silvério

Carvalho;
Delegação Regional do Douro — Engenheiro Júlio Félix;
Delegação Regional do Nordeste Transmontano — Engenheiro

Francisco Ribeiro;
Delegação Regional do Alto Trás-os-Montes — Engenheiro Rui

Guerra:

a) Representar a Direcção Regional de Agricultura e Pescas do
Norte (DRAP-N) na sua área de jurisdição;

b) Colaborar com as várias unidades orgânicas da DRAP-N, garan-
tindo um apoio às suas actividades;

c) Garantir um serviço de proximidade pré-calendarizado, que pode
ter características ambulatórias;

d) Integrar as comissões mistas de coordenação de revisão dos
planos directores municipais;

e) Executar, de acordo com as normas funcionais definidas pela
direcção, as acções necessárias à aplicação das medidas de política
agrícola, nomeadamente através do acompanhamento de execução
e avaliação dos seus instrumentos;

f) Executar acções de controlo físico e documental, junto dos bene-
ficiários, das medidas de apoio ao investimento;

g) Participar na divulgação e informação sobre instrumentos de
apoio ao desenvolvimento rural;

h) Assegurar o funcionamento das salas do parcelário;
i) Disponibilizar aconselhamento aos agricultores no cumprimento

das regulamentações de domínio ambiental, designadamente no cum-
primento das boas práticas agrícolas e no licenciamento das explo-
rações pecuárias, colaborando com a Direcção-Geral de Veterinária
na divulgação local das regras do bem-estar animal;

j) Acompanhar localmente as iniciativas de promoção da compe-
titividade e da coesão territorial através do envolvimento e estabe-
lecimento de parcerias com os diversos intervenientes no desenvol-
vimento rural;

k) Participar na divulgação da informação tecnológica e de inovação;
l) Proceder ao acompanhamento da política de instalação de jovens

agricultores;
m) Assegurar os procedimentos administrativos de apoio nas áreas

dos recursos humanos, financeiros, patrimoniais, expediente e arquivo.

O presente despacho ratifica todos os actos praticados desde 19
de Março de 2007 e a data da sua publicação.

28 de Março de 2007. — O Director Regional, Carlos Alberto
Moreira Alves d’Oliveira Guerra.

Despacho n.o 13 090/2007

Nos termos do n.o 3 do artigo 95.o do Decreto-Lei n.o 100/99,
de 31 de Março, informam-se os interessados de que foram afixadas
as listas de antiguidade dos funcionários da Direcção Regional de
Agricultura e Pescas do Norte nos respectivos locais de trabalho.

3 de Abril de 2007. — O Director Regional, Carlos Alberto Moreira
Alves d’Oliveira Guerra.

Direcção Regional de Agricultura e Pescas do Centro

Despacho (extracto) n.o 13 091/2007

Por despacho de 3 de Maio de 2007 do director regional de Agri-
cultura e Pescas do Centro, foi Francisco Fernando Almeida Sampaio,
técnico superior principal da carreira de médico veterinário, do quadro




