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commercial services on boards (meals, duty free, etc.), what is your
understanding/national practice about the share of these two duties
(safety and commercial)?
Must the operator designate additional crew members to share
the duties?»
(34) A Flight Safety Foundation é uma organização internacional
independente não lucrativa cuja missão consiste em prosseguir a contínua melhoria da segurança aérea global e a prevenção de acidentes.
(35) Do latim, hospes, aquele que recebe o estrangeiro (hostis) (cf.
Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa, t. XV, Temas e Debates,
Lisboa, 2005, p. 4457.
(36) Cf. a alínea a) da JAR-OPS 1.990 sobre a composição da tripulação de cabina, para que remete o artigo citado.
(37) Nestes termos, a exposição do Sindicato Nacional do Pessoal
de Voo da Aviação Civil referida na nota 1.
(38) Cf. Baptista Machado, ob. cit., pp. 185-186.
(39) Cf. os artigos 6.o, alínea c), e 10.o, n.o 1, do Decreto-Lei
n.o 133/98, de 15 de Maio (cria o Instituto Nacional de Aviação Civil).
(40) Cf. o artigo 83.o do Decreto-Lei n.o 289/2003, de 14 de
Novembro.
(41) Art. 76.o, n.o 1, alínea a), do Decreto-Lei n.o 289/2003.
Este parecer foi votado em sessão do Conselho Consultivo da Procuradoria-Geral da República de 16 de Dezembro de 2005.
José Adriano Machado Souto de Moura — Alberto Esteves Remédio
(relator) — João Manuel da Silva Miguel — Mário António Mendes Serrano — Maria de Fátima da Graça Carvalho — Manuel Pereira Augusto
de Matos — José António Barreto Nunes — José Luís Paquim Pereira
Coutinho — Manuel Francisco Oliveira Nicola.
a

(Este parecer foi homologado por despacho de S. Ex. o
Secretário de Estado Adjunto, das Obras Públicas e das
Comunicações de 3 de Março de 2006.)
Está conforme.
Lisboa, 14 de Março de 2006. — O Secretário, Carlos José de Sousa
Mendes.

CONSELHO ECONÓMICO E SOCIAL
Listagem n.o 87/2006. — Equipamento de informática alienado,
por determinação da secretária-geral do Conselho Económico e Social,
cedido às instituições de particular relevância social abaixo indicadas,
nos termos dos n.os 1 e 2 do artigo 1.o do Decreto-Lei n.o 153/2001,
de 7 de Maio:
Bombeiros Voluntários da Amadora
Equipamento do ano de 1994:
Uma impressora HP Laser Jet 2;
Uma scanner Microtec M/600C1;
Uma impressora HP Laser Jet 4L;
Duas impressoras HP Laser Jet 4;
Equipamento do ano de 2000:
Dois data switch;
Dois teclados (um IBM, HP);
Dois computadores IBM Personal 300GL;
Dois monitores IBM G 54;
Uma impressora Lexmark Z 51;
Um auto data switch.
Cáritas Portuguesa
Equipamento do ano de 1994 — uma impressora Macintosh Laser
Writer Pro.
2 de Março de 2006. — A Secretária-Geral, Paula Agapito.

UNIVERSIDADE ABERTA
Reitoria
Despacho (extracto) n.o 7094/2006 (2.a série). — Por despacho
reitoral de 6 de Março de 2006:
Doutor Fernando José Pires Caetano, assistente em regime de contrato administrativo de provimento nesta Universidade — autori-
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zado o contrato administrativo de provimento para exercer funções
de professor auxiliar, em regime de tempo integral, por um período
de cinco anos, por conveniência urgente de serviço, com efeitos
a partir de 21 de Fevereiro de 2006, com vencimento correspondente
ao escalão 1, índice 195, considerando-se o contrato anterior rescindido. (Isento de visto do Tribunal de Contas, atento o disposto
no artigo 46.o, n.o 1, conjugado com o artigo 114.o, n.o 1, da Lei
n.o 98/97, de 26 de Agosto.)
7 de Março de 2006. — A Reitora, Maria José Ferro Tavares.
Despacho (extracto) n.o 7095/2006 (2.a série). — Por despacho
reitoral de 6 de Março de 2006:
Doutor Tiago Carrilho Ribeiro Mendes, assistente em regime de contrato administrativo de provimento nesta Universidade — autorizado o contrato administrativo de provimento para exercer funções
de professor auxiliar, em regime de tempo integral, por um período
de cinco anos, por conveniência urgente de serviço, com efeitos
a partir de 16 de Fevereiro de 2006, com vencimento correspondente
ao escalão 1, índice 195, considerando-se o contrato anterior rescindido. (Isento de visto do Tribunal de Contas, atento o disposto
no artigo 46.o, n.o 1, conjugado com o artigo 114.o, n.o 1, da Lei
n.o 98/97, de 26 de Agosto.)
7 de Março de 2006. — A Reitora, Maria José Ferro Tavares.

UNIVERSIDADE DO ALGARVE
Contrato (extracto) n.o 514/2006. — Por despachos do reitor da
Universidade do Algarve de 8 de Março de 2006:
Mestre Francisco Rodrigues Pereira — autorizada a renovação do
contrato administrativo de provimento como equiparado a professor-adjunto, em regime de acumulação a 50 %, na Escola Superior
de Gestão, Hotelaria e Turismo da Universidade do Algarve, pelo
período de dois anos, com início em 25 de Março de 2006, auferindo
a remuneração mensal ilíquida correspondente ao índice 195.
Licenciado Francisco José Martins Manita Severino — autorizada a
renovação do contrato administrativo de provimento como equiparado a professor-adjunto, em regime de tempo parcial a 40 %,
na Escola Superior de Gestão, Hotelaria e Turismo da Universidade
do Algarve, pelo período de dois anos, com início em 25 de Março
de 2006, auferindo a remuneração mensal ilíquida correspondente
ao índice 185.
Mestre Maria José Conceição Rodrigues Marques — autorizada a
renovação do contrato administrativo de provimento como equiparada a professora-adjunta, em regime de exclusividade, na Escola
Superior de Gestão, Hotelaria e Turismo da Universidade do
Algarve, pelo período de dois anos, com início em 25 de Março
de 2006, auferindo a remuneração mensal ilíquida correspondente
ao índice 210.
9 de Março de 2006. — A Administradora, Maria Cândida Soares
Barroso.
Contrato (extracto) n.o 515/2006. — Por despacho de 23 de Fevereiro de 2006 do reitor da Universidade do Algarve:
Licenciada Teresa Sofia de Jesus Sancho — autorizada a renovação
do contrato como equiparada a professora-adjunta, em regime de
acumulação a 30 %, para a Escola Superior de Saúde de Faro,
da Universidade do Algarve, com efeitos a partir de 1 de Abril
de 2006, pelo período de dois anos, auferindo a remuneração ilíquida mensal correspondente ao índice 185.
Licenciada Ana Maria Marques Vieira Candeias — autorizada a renovação do contrato como equiparada a assistente do 2.o triénio, em
regime de acumulação a 40 %, para a Escola Superior de Saúde
de Faro, da Universidade do Algarve, com efeitos a partir de 15
de Março de 2006, pelo período de dois anos, auferindo a remuneração ilíquida mensal correspondente ao índice 135.
9 de Março de 2006. — A Administradora, Maria Cândida Soares
Barroso.
Contrato (extracto) n.o 516/2006. — Por despachos de 8 de
Março de 2006 do reitor da Universidade do Algarve:
Licenciado Henrique Manuel do Carmo Pires — autorizada a renovação do contrato como equiparado a professor-adjunto em regime
de tempo parcial a 60 %, para a Escola Superior de Gestão, Hotelaria e Turismo da Universidade do Algarve, pelo período de dois
anos, com início em 25 de Março de 2006, auferindo a remuneração
ilíquida mensal correspondente ao índice 195.

