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Designação da obra

Remodelação das redes de infra-estruturas exteriores (esgotos) e rede eléctrica da cozinha
de Alcabideche.
Beneficiações gerais no Posto de Tondela . . . . . .
Remodelação do piso superior do Arquivo Histórico da GNR em Alcântara.
Remodelação de instalações para alojamento de
pessoal no Quartel do Bom Sucesso.
Remodelação de instalações para quartos de oficiais na Brigada Territorial n.o 4.
Reparação geral na caserna de praças do Regimento de Infantaria.
Remodelação do edifício n.o 1, Boavista — 2.a
fase, interiores, Lisboa.
Remodelação do Centro de Comunicações da
Brigada de Trânsito, Janelas Verdes.
Reparação da cimalha e cobertura da caixa de
escada da Brigada de Trânsito, Janelas Verdes.

Valor de adjudicação
(em euros)

Tipo de procedimento

Adjudicatário

Concurso limitado sem publicação de
anúncio n.o 22/2006.

CADIMARTE, Construções, L.da

99 825

Concurso limitado sem publicação de
anúncio n.o 23/2006.
Concurso limitado sem publicação de
anúncio n.o 24/2006.
Concurso limitado sem publicação de
anúncio n.o 25/2006.
Concurso limitado sem publicação de
anúncio n.o 26/2006.
Concurso limitado sem publicação de
anúncio n.o 27/2006.
Concurso limitado sem publicação de
anúncio n.o 28/2006.
Ajuste directo com consulta n.o 01/06 . . . .

Construções Rodrigues
& Filho, L.da
LOVIRIL, Construção
Civil, L.da
Sociedade de Construções,
SANDILOR, L.da
CADIMARTE, Construções, L.da
LOVIRIL, Construção
Civil, L.da
António Mateus Heleno,
L.da
Sociedade de Construções,
SANDILOR, L.da
LOVIRIL, Construção
Civil, L.da

83 387,79

o

Ajuste directo com consulta n. 03/06 . . . .

119 608,50
49 005
98 252
41 926,50
148 830
21 523,18
14 036

Observação. — Os valores indicados incluem o IVA à taxa de 21 %, excepto os indicados com (*) cuja taxa é de 15 %.
16 de Janeiro de 2007. — O Presidente do Conselho Administrativo, Carlos Jorge de Figueiredo Polido, major de AM.

Direcção-Geral de Viação

Direcção Nacional da Polícia de Segurança Pública

Despacho n.o 1588/2007

Departamento de Recursos Humanos

Modelo de autorização de destruição ou desmantelamento
de veículos em fim de vida
O Decreto-Lei n.o 292-B/2000, de 15 de Novembro, estabelece as
regras gerais e o procedimento a seguir na emissão de certificados
de destruição ou de desmantelamento qualificado de veículos em fim
de vida, com excepção das categorias europeias M1 e N1.
O n.o 4 do artigo 4.o do referido decreto-lei estabelece em que
condições a Direcção-Geral de Viação deve emitir uma autorização
de destruição ou de desmantelamento, no âmbito daquele diploma.
Importa assim estabelecer um modelo de autorização de destruição
harmonizado para utilização pelos serviços desta Direcção-Geral, pelo
que, ao abrigo e para os efeitos previstos no n.o 4 do artigo 4.o do
Decreto-Lei n.o 292-B/2000, de 15 de Novembro, determino:
1 — É aprovado o modelo de autorização de destruição ou desmantelamento constante do anexo ao presente despacho.
2 — O presente despacho entra imediatamente em vigor.
10 de Janeiro de 2007. — O Director-Geral, Rogério Pinheiro.
ANEXO

Despacho (extracto) n.o 1589/2007
Por despacho de 13 de Dezembro de 2006 da directora nacional-adjunta para a área de recursos humanos, proferido no uso da competência subdelegada, ingressa no quadro do pessoal com funções
policiais da PSP, ao abrigo do n.o 1 do artigo 38.o do Estatuto do
Pessoal da PSP, aprovado pelo Decreto-Lei n.o 511/99, de 24 de
Novembro, com efeitos reportados a 13 de Dezembro de 2006, por
aplicação do artigo 41.o do mesmo Estatuto, ficando posicionado no
escalão 1, índice 120, da tabela salarial em vigor para a PSP, o
agente M/152190, César Rui Salgado Ribeiro, com destino ao
Comando Metropolitano da PSP de Lisboa.
21 de Dezembro de 2006. — O Director, Jorge Alexandre Gonçalves
Maurício.

Governo Civil do Distrito de Portalegre
Mapa n.o 1/2007
De acordo com o estabelecido na Lei n.o 26/94, de 19 de Agosto,
publica-se o mapa relativo aos subsídios atribuídos por este Governo
Civil no 2.o semestre de 2006:
Beneficiário

Associação de Bombeiros Voluntários de
Portalegre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Montante
(euros)

Data

72 752,62
72 172,98
11 833,18

18-9-2005
9-11-2005
6-12-2005

9 de Janeiro de 2007. — O Governador Civil, Jaime Estorninho.

Governo Civil do Distrito de Vila Real
Despacho (extracto) n.o 1590/2007
De acordo com o disposto no n.o 1 do artigo 21.o da Lei n.o 2/2004,
de 15 de Janeiro, com a nova redacção dada pela Lei n.o 51/2005,
de 30 de Agosto, foi aberto procedimento concursal e procedeu-se
à publicitação do processo de selecção do titular do cargo de secretário
do Governo Civil do Distrito de Vila Real (equiparado a director
de serviços, cargo de direcção intermédia de 1.o grau, nos termos
do n.o 1 do artigo 11.o do Decreto-Lei n.o 252/92, de 19 de Novembro,
com a redacção do Decreto-Lei n.o 316/95, de 28 de Novembro, e
do Decreto-Lei n.o 213/2001, de 2 de Agosto), publicitado através
do aviso n.o 11 353/2006 (2.a série), no Jornal de Notícias e na bolsa
de emprego público (BEP).

