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Polícia Judiciária
Unidade de Recursos Humanos e Relações Públicas
Despacho (extracto) n.º 8971/2009
Por despacho de 26 de Fevereiro de 2009 do Director Nacional da Polícia Judiciária, foi concedida licença sem vencimento de longa duração
a Sérgio Manuel Monteiro Bagulho, inspector da Polícia Judiciária, com
efeitos a partir de 02.03.2009. (Não está sujeito a fiscalização prévia
do Tribunal de Contas).
20 de Março de 2009. — Pelo Director, António Barbosa.

Assim, ao abrigo dos n.os 2 e 3 do artigo 22.º da Lei n.º 4/2004, de
15 de Janeiro, e de acordo com o limite fixado no artigo 2.º da Portaria
n.º 585/2007, de 10 de Maio, para o número de unidades orgânicas
flexíveis (chefias de equipas multidisciplinares):
1 — É criada no DPP uma equipa multidisciplinar, por um período de
dez meses, com o objectivo de aprofundar as questões relevantes para a
definição das políticas públicas com impacto na sustentabilidade futura
das cidades portuguesas, da qual resultará um Relatório conclusivo o qual
deverá beneficiar também da realização de workshops com peritos;
2 — Nomeio para chefe desta equipa multidisciplinar o assessor
principal José Manuel Delgado Félix Ribeiro;
3 — O estatuto remuneratório do chefe de equipa multidisciplinar é
equiparado ao de director de serviço.
O presente despacho produz efeitos a 1 de Março de 2008.
24 de Março de 2009. — A Directora-Geral, Manuela Proença.

MINISTÉRIO DO AMBIENTE, DO ORDENAMENTO
DO TERRITÓRIO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL
Comissão de Coordenação e Desenvolvimento
Regional do Centro
Despacho n.º 8972/2009
A Câmara Municipal de Celorico da Beira optou por promover a conversão da Comissão Técnica constituída pelo Despacho n.º 17279/2001,
publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 190, de 17 de Agosto, em
CA (Comissão de Acompanhamento) da revisão do PDM (Plano Director
Municipal), prevista no n.º2 do artigo 22ª da Portaria n.º1474/2007, de 16
de Novembro, tendo para o efeito remetido à Comissão de Coordenação
e Desenvolvimento Regional do Centro uma proposta de composição
da mesma.
Ao abrigo do n.º 1 do artigo 5.º da referida Portaria n.º 1474/2007,
de 16 de Novembro, determino:
Composição da Comissão de Acompanhamento da Revisão do PDM
de Celorico da Beira:
Câmara Municipal de Celorico da Beira;
Assembleia Municipal de Celorico da Beira;
Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro
(que preside);
Administração da Região Hidrográfica do Centro, I. P.;
Administração Regional de Saúde, I. P.;
Autoridade Florestal Nacional;
Autoridade Nacional de Protecção Civil;
Direcção-Geral de Agricultura e Desenvolvimento Rural;
Direcção-Geral de Energia e Geologia;
Direcção Regional da Cultura do Centro;
Direcção Regional da Economia do Centro;
Direcção Regional de Agricultura e Pescas do Centro;
Direcção Regional de Educação do Centro;
EP — Estradas de Portugal, S. A.;
Guarda Nacional Republicana;
Instituto da Conservação da Natureza e da Biodiversidade, I. P.;
Instituto de Gestão do Património Arquitectónico e Arqueológico, I. P.;
Instituto de Infra-Estruturas Rodoviárias, I. P.;
Instituto do Desporto de Portugal, I. P.;
Instituto Nacional de Aviação Civil, I. P.;
REFER — Rede Ferroviária Nacional, E.P.E.;
Turismo de Portugal, I. P.;
Câmara Municipal da Guarda.
18 de Março de 2009. — O Presidente, Alfredo Rodrigues Marques.

Departamento de Prospectiva e Planeamento
e Relações Internacionais

Instituto da Conservação da Natureza
e da Biodiversidade, I. P.
Despacho (extracto) n.º 8974/2009
Por meu despacho de 22 de Janeiro de 2009, mediante a emissão da
confirmação de cabimento pela Direcção-Geral do Orçamento, e na
sequência do despacho de homologação da lista de classificação final
de 31 de Dezembro de 2008:
Francisco Manuel da Silva Rodrigues Maia, Técnico Superior de
2ª. Classe da carreira de técnico superior, do quadro de pessoal do Instituto Nacional de Recursos Biológicos, I. P., promovido, precedendo
concurso, à categoria de técnico superior de 1ª. Classe, da carreira de
Técnico Superior, do ex-quadro de pessoal do Instituto da Conservação
da Natureza, considerando-se exonerado da categoria e quadro anterior,
a partir da celebração de contrato de trabalho em funções públicas por
tempo indeterminado e da aceitação do novo lugar.
(Não carece de fiscalização prévia do Tribunal de Contas).
22 de Janeiro de 2009. — O Presidente, Tito Rosa.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA E DA INOVAÇÃO
Gabinete do Secretário de Estado Adjunto,
da Indústria e da Inovação
Despacho n.º 8975/2009
O Instituto de Apoio às Pequenas e Médias Empresas e à Inovação,
IAPMEI, I. P., transferiu a generalidade dos seus serviços operacionais
existentes em Lisboa para edifício sito no denominado Campus do
Lumiar.
O citado edifício requer a reformulação da instalação de aquecimento,
ventilação e ar condicionado com vista a garantir as necessárias condições de higiene e saúde a todos quantos ali trabalham e a cumprir os
actuais regulamentos aplicáveis em matéria de eficiência energética e
qualidade do ar interior.
Considerando a proposta do conselho directivo do IAPMEI, I. P., e
o disposto no Decreto-Lei n.º 34/2009, de 6 de Fevereiro, é de relevar
a prioridade deste projecto, autorizando, ao abrigo do disposto no n.º 4
do seu artigo 1.º e para efeitos do n.º 1 do seu artigo 2.º, o procedimento
de ajuste directo para a empreitada de reformulação das instalações de
aquecimento, ventilação e ar condicionado (AVAC) do Edifício A do
Campos do Lumiar, em Lisboa, o qual seguirá os termos constantes
da respectiva proposta e obedecerá ao regime do artigo 5.º do citado
diploma legal.
23 de Março de 2009. — O Secretário de Estado Adjunto, da Indústria
e da Inovação, António José de Castro Guerra.

Despacho n.º 8973/2009
Em cumprimento do n.º 1 do artigo 34.º do Decreto-Lei n.º 207/2006,
de 27 de Outubro, que aprovou a Lei Orgânica do Ministério do Ambiente, do Ordenamento do Território e do Desenvolvimento Regional
(MAOTDR), foi publicado o Decreto Regulamentar n.º 51/2007, de
27 de Abril, que opera a reestruturação do Departamento de Prospectiva
e Planeamento e Relações Internacionais (DPP), no âmbito do processo
global de reforma da Administração Pública, definindo a respectiva
missão, atribuições e tipo de organização interna obedecendo ao modelo
de estrutura hierarquizada.

Direcção-Geral de Energia e Geologia
Aviso n.º 6878/2009
Pelo Aviso n.º 3971-D/2007, 2.ª série, da Direcção-Geral de Geologia
e Energia, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 43, Suplemento, de 1 de Março de 2007, foi publicado o mapa de identificação
dos imóveis sobre os quais foi constituída servidão administrativa de
gás, com os titulares de direitos sobre os mesmos prédios, bem como

