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No uso da competência que me é conferida determino que a dotação 
para efeitos de alteração excepcional do posicionamento remuneratório 
seja de 1.635,06€ (mil seiscentos e trinta e cinco euros e seis cêntimos) 
para a carreira Assistente Operacional.

III — Recrutamento de novos postos de trabalho
A dotação a despender com o recrutamento de trabalhadores neces-

sários à ocupação dos postos de trabalho previstos e não ocupados no 
mapa de pessoal do Governo Civil do Distrito do Porto previsto no 

 Polícia de Segurança Pública

Direcção Nacional

Listagem n.º 36/2010 

projecto do orçamento de 2010 é de 120.516,00€ (cento e vinte mil, 
quinhentos e dezasseis euros)

Nos termos da legislação em vigor o presente despacho deverá ser 
publicado mediante afixação em local próprio e na página electrónica 
do Governo Civil do Porto.

Porto, 8 de Fevereiro de 2010. — A Governadora Civil, Dr.ª Isabel 
Santos.

202960497 

 Nos termos do artigo 275.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março, faz-se público a lista de adjudicações de obras públicas no ano de 2009 * 

Designação da Obra Pública Forma de atribuição Valor com IVA Adjudicatário

Empreitada de obras públicas para a montagem da porta de entrada da 
8.ª Esquadra do Cometlis.

Ajuste Directo 2070,00 € Fraterna — Engenharia, Consulto-
ria e Construção, L.da *

Trabalhos a mais — Empreitada de obras públicas para remodelação dos 
quartos de detenção da Esquadra de Moura — CD de Beja.

Ajuste Directo 972,00 € Raig — Construções, L.da

Trabalhos a mais -Empreitada para substituição de duas coberturas no CD 
de Braga.

Concurso 
Limitado 

12.573,83 € Pereira & Ferreira Pinto, L.da

Trabalhos a mais — Empreitada de obras públicas para a substituição de 
cobertura e pavimento do edifício do CD de Santarém.

Concurso 
Limitado 

2.280,00 € Gaia Pinto — Construções, L.da

Trabalhos a mais — Empreitada de obras públicas para a reparação da 
cobertura do Edifício Principal da DN da PSP.

Concurso 
Limitado 

6.684,00 € Lovarte — Comércio e Indústria de 
Construção, L.da

* A referida empreitada refere-se ao ano de 2008, mas por lapso não foi publicada em devido tempo, regularizando-se desta forma a sua publicitação.

 Lisboa, 22 de Fevereiro de 2010. — O Director Nacional-Adjunto, Unidade Orgânica de Logística e Finanças, Francisco Ascenção Santos, 
Superintendente-Chefe.

202960983 

 MINISTÉRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INTERNA
E DA AGRICULTURA,

DO DESENVOLVIMENTO RURAL E DAS PESCAS
Despacho n.º 3947/2010

Considerando que a actividade venatória é praticada apenas por quem 
é detentor da carta de caçador e que é de vital importância que o caçador 
seja responsável na prática desta actividade;

Considerando que uma boa formação teórica e prática pode garantir 
uma base sólida, para os futuros caçadores poderem praticar o acto 
venatório de forma consciente e esclarecida;

Considerando que é desejável que essa base seja habilitante para 
a correcta prática do acto venatório, de acordo com as exigências do 
respeito da natureza e da biodiversidade;

Considerando que o uso e porte de arma é imprescindível para o 
exercício da actividade venatória e implica o conhecimento profundo 
das regras de segurança inerentes à perigosidade desta actividade, bem 
como do correcto manuseamento das armas;

Considerando que todo o processo de obtenção da carta de caçador é 
hoje moroso e que não existe uma formação teórica garantida, adequada 
aos requisitos desta actividade;

Considerando que a articulação entre as entidades responsáveis pelo 
processo em causa é essencial para se garantir um resultado célere e mais 
simples tornando -se vantajoso tanto para o caçador como para a caça:

Determina -se:
1) É constituído o grupo de trabalho para a simplificação de procedi-

mentos na obtenção, de forma concomitante, das cartas de caçador e de 
licença de uso e porte de arma para o exercício de actividade venatória, 
composto pelos seguintes elementos:

Dr.ª Lourdes Sardinha, assessora do Secretário de Estado Adjunto e 
da Administração Interna.

Dr. Afonso Bianchi, assessor do Secretário de Estado das Florestas 
e Desenvolvimento Rural.

Subintendente Pedro de Moura, como representante da Polícia de 
Segurança Pública.

Dr. Manuel Pereira, chefe da Divisão de Caça e Pesca, da Autoridade 
Florestal Nacional.

2) O grupo de trabalho ora constituído deverá apresentar as propostas 
para a prossecução dos seus objectivos até ao final do mês de Março.

3) Os objectivos estabelecidos pelo presente despacho deverão ser 
desenvolvidos em estreita articulação com as organizações do sector 
da caça de 1.º nível.

24 de Fevereiro de 2010. — O Secretário de Estado Adjunto e da 
Administração Interna, José Manuel Vieira Conde Rodrigues. — O 
Secretário de Estado das Florestas e Desenvolvimento Rural, Rui Pedro 
de Sousa Barreiro.
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 MINISTÉRIO DA JUSTIÇA

Direcção-Geral da Administração da Justiça

Aviso (extracto) n.º 4546/2010
A seguir se publica a lista do Movimento dos Oficiais de Justiça 

referente ao mês de Novembro de 2009, aprovado por despacho de 
25 -02 -2010, da Subdirectora -Geral, por delegação:

Número:13153 Fernando António Ramos
Categoria: Secretário Justiça
Tribunal: Porto Varas Criminais
N.ord: 7 /07 Antig: 18 anos 9 meses 19 dias CL.serv: Muito Bom
Provimento: Transferência
Categoria: Secretário Justiça
Tribunal: Porto Secret.Geral Varas Crim/Juízos Criminais
Obs: Artigo 38.º
Número:11611 José Martins De Barros
Categoria: Secretário Justiça
Tribunal: São Pedro do Sul
N.ord: 11 /07 Antig: 18 anos 9 meses 19 dias CL.serv: Muito Bom
Provimento: Transferência




