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para o preenchimento de uma vaga na categoria de assistente de
acção educativa, conforme o aviso n.o . . ./2003, publicado no Diário
da República 2.a série, n.o . . ., de . . ./. . ./2003.
Declara, sob compromisso de honra, para efeitos do disposto no
n.o 2 do artigo 31.o do Decreto-Lei n.o 204/98, de 11 de Junho, possuir
os requisitos exigidos no n.o 2 do artigo 29.o do mesmo diploma legal.
Pede deferimento.
(Data e assinatura.)
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tituição de uma estrutura de coordenação e controlo composta,
nomeadamente, por um representante do Ministro da Agricultura,
Desenvolvimento Rural e Pescas.
Assim, nos termos do n.o 2 da Resolução do Conselho de Ministros
n.o 106-B/2003, nomeio como meu representante na estrutura de coordenação e controlo o engenheiro Carlos Manuel Ribeiro Mattamouros
Resende.
30 de Setembro de 2003. — O Ministro da Agricultura, Desenvolvimento Rural e Pescas, Armando José Cordeiro Sevinate Pinto.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Gabinete do Ministro
Despacho n.o 19 432/2003 (2.a série). — 1 — Ao abrigo do n.o 2
do artigo 3.o do Decreto-Lei n.o 262/88, de 23 de Julho, delego no
chefe do meu Gabinete, o licenciado Leandro Rodrigues da Graça
Silva, a competência para a prática dos seguintes actos:
a) Autorizar as despesas com a aquisição de bens e serviços
por conta das dotações do orçamento do Gabinete, até ao
montante de E 99 760, verba que constitui a competência
atribuída aos directores-gerais no Decreto-Lei n.o 197/99, de
8 de Junho;
b) Autorizar a constituição de fundos permanentes até ao montante máximo correspondente a um duodécimo da dotação
orçamental;
c) Autorizar o processamento de despesas cujas facturas, por
motivo justificado, derem entrada nos serviços, em data além
do prazo regulamentar;
d) Autorizar a prestação de trabalho extraordinário, nocturno
e em dias de descanso semanal, complementar e feriados,
bem como o respectivo pagamento, nos termos do Decreto-Lei n.o 259/98, de 18 de Agosto;
e) Autorizar o processamento de despesas resultantes de deslocações em serviço, nos termos do Decreto-Lei n.o 106/98,
de 24 de Abril;
f) Autorizar a deslocação e requisição de guias de transporte,
incluindo por via aérea, ou a utilização de viatura própria
a favor de individualidades que tenham de se deslocar em
serviço do Gabinete, nos termos dos artigos 20.o, 21.o, 22.o
e 24.o do Decreto-Lei n.o 106/98, de 24 de Abril;
g) Autorizar a requisição de passaportes especiais, nos termos
dos artigos 30.o e seguintes do Decreto-Lei n.o 83/2000, de
11 de Maio, a favor de individualidades por mim designadas
para se deslocarem ao estrangeiro e cuja viagem constitua
encargo do Gabinete.
2 — Ao abrigo do n.o 3 do Decreto-Lei n.o 262/88, de 23 de Julho,
designo a adjunta Dr.a Isadora Correia Ribeiro Vicente Martins para
substituir o chefe de Gabinete nas suas ausências e impedimentos.
3 — O presente despacho produz efeitos a partir da data da sua
assinatura, ficando ratificados todos actos que, no âmbito dos poderes
agora delegados, tenham sido praticados desde 29 de Agosto de 2003.
29 de Agosto de 2003. — O Ministro da Economia, Carlos Manuel
Tavares da Silva.

MINISTÉRIO DA AGRICULTURA,
DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCAS
Gabinete do Ministro
Despacho n.o 19 433/2003 (2.a série). — Nos termos dos n.os 1
e 6, alínea b), do artigo 18.o da Lei n.o 49/99, de 22 de Junho, é
renovada a comissão de serviço, por mais três anos, do licenciado
em Medicina Veterinária Francisco Geraldes Neto como subdirector
regional de Agricultura de Trás-os-Montes.
O presente despacho produz efeitos a partir de 21 de Setembro
de 2003.
18 de Setembro de 2003. — O Ministro da Agricultura, Desenvolvimento Rural e Pescas, Armando José Cordeiro Sevinate Pinto.
Despacho n.o 19 434/2003 (2.a série). — A Resolução do Concelho de Ministros n.o 106-B/2003, de 4 de Agosto, declarou a situação
de calamidade pública decorrente dos incêndios e determinou a cons-

Direcção-Geral das Florestas
Despacho n.o 19 435/2003 (2.a série). — O Decreto-Lei
n.o 205/2003, de 12 de Setembro, que regulamenta a produção destinada à comercialização, a comercialização e a certificação de materiais florestais de reprodução (MFR), transpondo a Directiva
n.o 1999/105/CE, do Conselho, de 22 de Dezembro, e que estabelece
as normas gerais aplicáveis à produção e comercialização de MFR
não abrangidos por esta directiva, submete a formalização do pedido
de licenciamento de fornecedor, a declaração de colheita de MFR
e a declaração de processamento de MFR à apresentação de impressos
de modelo a aprovar pelo director-geral das Florestas.
Assim, nos termos dos artigos 28.o, n.o 4, e 34.o, n.os 2 e 6, do
Decreto-Lei n.o 205/2003, de 12 de Setembro, e em cumprimento
do disposto no Decreto-Lei n.o 51/2002, de 2 de Março, determino
que sejam aprovados, em anexo, os modelos de impresso de requerimento para obtenção de licença de fornecedor (mod. DGV/DVPF,
mod. 001), de declaração de colheita de MFR (mod. DGV/DVPF,
mod. 002) e de declaração de processamento de MFR (mod. DGV/DVPF,
mod. 003), a que se referem os artigos 28.o, n.o 4, e 34.o, n.os 2 e 6,
do Decreto-Lei n.o 205/2003, de 12 de Setembro.
Os referidos modelos são de reprodução livre, através de qualquer
meio automático de cópia, contando que seja ressalvada a integridade
e legibilidade do respectivos formatos originais, e podem ser obtidos
gratuitamente nos serviços da Direcção-Geral das Florestas e das
direcções regionais de agricultura ou a partir da versão em suporte
digital a disponibilizar no site oficial daquela Direcção-Geral (http://
www.dgf.min-agricultura.pt/).
22 de Setembro de 2003. — O Director-Geral, António de Sousa
Macedo.
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