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PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS

Conselho de Ministros

Resolução n.o 50/2002 (2.a série). — Nos termos do n.o 1 do
artigo 10.o dos Estatutos da CP — Caminhos de Ferro Portugueses,
E. P., aprovados pelo Decreto-Lei n.o 109/77, de 25 de Março, con-
jugado com o n.o 4 do artigo 27.o do Decreto-Lei n.o 558/99, de
17 de Dezembro, os membros do respectivo conselho de gerência
são nomeados e exonerados pelo Conselho de Ministros.

O licenciado António José do Amaral Ferreira de Lemos, vogal
do referido conselho de gerência, foi eleito na assembleia geral da
ANA — Aeroportos de Portugal, S. A., realizada em 23 de Maio de
2002, vice-presidente do conselho de administração desta sociedade.

Assim, nos termos da alínea d) do artigo 199.o da Constituição,
o Conselho de Ministros resolve:

Exonerar, a seu pedido, o licenciado António José do Amaral Fer-
reira de Lemos do cargo de vogal do conselho de gerência da CP,
com efeitos reportados a 23 de Maio de 2002, na sequência da sua
eleição como vice-presidente do conselho de administração da
ANA — Aeroportos de Portugal, S. A.

29 de Maio de 2002. — O Primeiro-Ministro, José Manuel Durão
Barroso.

Gabinete do Primeiro-Ministro

Despacho n.o 14 153/2002 (2.a série). — O Grupo Típico de
Ançã pretende deslocar-se à Antuérpia, entre os próximos dias 24
e 28 de Julho, para participar na Europeade, um espectáculo de fol-
clore de grande prestígio mundial.

Atendendo ao inegável interesse artístico e cultural da referida
deslocação, entende o Governo adoptar as providências adequadas
a permitir a participação dos elementos do Grupo que sejam fun-
cionários e agentes do Estado.

Assim, ao abrigo do disposto no n.o 3 do artigo 3.o do Decreto-Lei
n.o 120/2002, de 3 de Maio, determino que os responsáveis pelos
departamentos governamentais de que dependem os funcionários ou
agentes que integram aquele Grupo considerem os mesmos em exer-
cício efectivo de funções durante o período da deslocação.

29 de Maio de 2002. — O Primeiro-Ministro, José Manuel Durão
Barroso.

Gabinete do Ministro da Presidência

Despacho n.o 14 154/2002 (2.a série). — 1 — Nos termos do
disposto no n.o 2 do artigo 3.o do Decreto-Lei n.o 262/88, de 23 de
Julho, e do artigo 35.o do Código do Procedimento Administrativo,
delego na chefe do meu Gabinete, mestre Sandra Maria dos Santos
Gameiro Henriques de Jesus Brito Pereira, a competência para a
prática dos seguintes actos:

a) Relativos à gestão do pessoal do meu Gabinete;
b) Relativos à gestão do orçamento do Gabinete, incluindo a

autorização das alterações orçamentais que se revelem neces-
sárias à sua execução, desde que não careçam da intervenção
do Ministério das Finanças;

c) Autorizar a prática de actos de gestão corrente relativos às
funções específicas do Gabinete sobre as quais tenha havido
orientação prévia, incluindo os grupos de trabalho, comissões,
serviços ou programas especiais que funcionem na depen-
dência do Gabinete;

d) Autorizar o processamento de despesas resultantes de des-
locações em serviço, com ou sem abono antecipado de ajudas
de custo, nos termos do Decreto-Lei n.o 106/98, de 24 de
Abril;

e) Autorizar a deslocação e requisição de guias de transporte,
incluindo por via aérea, ou a utilização de viatura própria
por membros do Gabinete ou por individualidades que
tenham de se deslocar em serviço do mesmo, nos termos
dos artigos 20.o, 22.o e 24.o do Decreto-Lei n.o 106/98, de
24 de Abril;

f) Autorizar a utilização de carro de aluguer, quando indispen-
sável e o interesse do serviço o exigir, nos termos do artigo 21.o
do Decreto-Lei n.o 106/98, de 24 de Abril;

g) Autorizar a constituição de fundos de maneio, bem como
as despesas por conta do mesmo, nos termos do artigo 32.o
do Decreto-Lei n.o 155/92, de 28 de Julho;

h) Autorizar a prestação de trabalho extraordinário, nocturno
e em dias de descanso semanal, complementar e feriados,
nos termos do Decreto-Lei n.o 259/98, de 18 de Agosto;

i) Autorizar a deslocação e a requisição de passaportes de ser-
viço oficial, nos termos dos artigos 14.o e seguintes do Decreto-
-Lei n.o 438/88, de 29 de Novembro, alterado pelo Decreto-Lei
n.o 267/89, de 18 de Agosto, a favor de membros do Gabinete
ou de individualidades designadas por mim para se deslocarem
ao estrangeiro e cuja viagem constitua encargo do Gabinete;

j) Autorizar a aquisição de passes sociais ou assinaturas para
utilização em transportes públicos relativamente a deslocações
em serviço oficial;

l) Autorizar o processamento de despesas cujas facturas, por
motivo justificado, dêem entrada nos serviços além do prazo
regulamentar;

m) Autorizar a realização de despesas com a aquisição de bens
e serviços, por conta das dotações orçamentais do Gabinete,
nos termos do Decreto-Lei n.o 197/99, de 8 de Junho, até
ao limite dos montantes referidos nas competências atribuídas
aos directores-gerais;

n) Autorizar as despesas com refeições do pessoal do Gabinete
ou afecto ao mesmo, nos termos das disposições legais
aplicáveis.

2 — O presente despacho produz efeitos a partir da data da sua
publicação, ficando, contudo, ratificados todos os actos praticados
pela chefe do meu Gabinete desde 6 de Abril de 2002, no âmbito
das competências agora delegadas.

27 de Maio de 2002. — O Ministro da Presidência, Nuno Albu-
querque Morais Sarmento.

Despacho n.o 14 155/2002 (2.a série). — Nos termos dos n.os 1,
6, alínea b), e 7 do artigo 18.o da Lei n.o 49/99, de 22 de Junho,
e dos n.os 2 e 4 do artigo 6.o do Decreto-Lei n.o 34/97, de 31 de
Janeiro, nomeio o licenciado João Paulo Viana Palha da Silva, assessor
principal da Direcção-Geral dos Assuntos Comunitários, para o cargo
de vice-presidente do Instituto da Comunicação Social, por urgente
conveniência de serviço, com efeitos desde 3 de Junho de 2002.

5 de Junho de 2002. — O Ministro da Presidência, Nuno Albu-
querque Morais Sarmento.

Curriculum vitae

Nome: João Paulo Viana Palha da Silva.
Data de nascimento: 18 de Julho de 1954.
Formação académica: licenciatura em Direito pela Universidade

de Coimbra.
Experiência profissional:

Técnico superior de 2.a classe na Direcção-Geral da Função
Pública (1979-1983), com funções no âmbito da consultadoria
relativa à relação jurídica de trabalho na Administração
Pública;

Adjunto do Secretário de Estado das Pescas (1979);
Adjunto da Secretária de Estado da Emigração e das Comu-

nidades Portuguesas (1980);
Técnico superior de 2.a classe, e depois de 1.a classe, no Gabinete

de Defesa do Consumidor (1983-1985), efectuando, fundamen-
talmente, estudos e trabalhos no domínio da publicidade;

Técnico superior de 1.a classe no Instituto Nacional de Defesa
do Consumidor, com funções idênticas às anteriores, tendo,
ainda, integrado a delegação portuguesa que, em Bruxelas,
negociou a directiva sobre actividades de radiodifusão;

Técnico superior de 1.a classe (1987-1989) na Direcção-Geral
das Comunidades Europeias, com funções nas áreas do
ambiente, defesa do consumidor, propriedade intelectual, acti-
vidades de radiodifusão e fiscalidade, tendo acompanhado,
designadamente, o processo de negociação e lançamento do
programa «Eureka Audiovisual», como adjunto do coorde-
nador nacional para o Audiovisual:

Funções docentes no Instituto das Novas Profissões (1987-1991),
onde leccionou a disciplina de Introdução ao Estudo do
Direito, do curso superior de Relações Públicas e Publicidade;

Chefe de divisão na Direcção-Geral das Comunidades Europeias
(1989-1991);

Director de serviços do mercado interno na Direcção-Geral das
Comunidades Europeias (1991-1994);

Vogal da comissão administrativa do Fundo de Turismo
(1994-1998), onde foi responsável pelas áreas jurídica e
administrativa;

Subdirector do Teatro Nacional de São Carlos (1998-2001), com
os pelouros do pessoal, jurídico e administrativo;
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Técnico assessor principal na Direcção-Geral dos Assuntos
Comunitários, onde foi nomeado titular do Comité 133.o, a
quem compete assistir a Comissão Europeia nas negociações
respeitantes à política comercial comum.

Outras actividades:

Membro do Conselho de Informação para a Radiodifusão Por-
tuguesa — RDP (1979-1980).

Despacho n.o 14 156/2002 (2.a série). — Nos termos do n.o 2
do artigo 6.o do Regulamento Interno do Conselho Superior de Esta-
tística, delego no seu vice-presidente as competências para convocar
as reuniões plenárias e as sessões restritas e estabelecer as respectivas
ordens de trabalho, as quais me são atribuídas no artigo 5.o do mesmo
Regulamento.

5 de Junho de 2002. — O Ministro da Presidência, Nuno Albuquerque
Morais Sarmento.

Instituto do Consumidor

Aviso n.o 7875/2002 (2.a série). — Nos termos do disposto no
artigo 95.o do Decreto-Lei n.o 100/99, de 31 de Março, faz-se público
que se encontra afixada, para consulta, a lista de antiguidade do pessoal
do quadro do Instituto do Consumidor com referência a 31 de Dezem-
bro de 2001.

Ao abrigo do artigo 96.o do mesmo diploma, os funcionários dis-
põem de 30 dias a contar da data da publicação deste aviso para
reclamação ao dirigente máximo do serviço.

3 de Junho de 2002. — A Vice-Presidente, Maria de Lurdes Rebelo.

Instituto Português da Juventude

Rectificação n.o 1353/2002. — Por ter havido lapso na publicação
no Diário da República, 2.a série, n.o 131, de 7 de Junho de 2002,
rectifica-se que onde se lê «técnica profissional de 2.a classe do quadro
de pessoal dos serviços regionais de Vila Real» deve ler-se «técnica
profissional de 1.a classe do quadro de pessoal dos serviços regionais
de Vila Real».

12 de Junho de 2002. — O Presidente da Comissão Executiva, João
Paulo de Figueiredo Lucas Saraiva.

PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
E MINISTÉRIO DAS FINANÇAS

Despacho conjunto n.o 529/2002. — A licenciada Ana Maria
de Carvalho Jordão Ribeiro Monteiro de Macedo tem vindo a desem-
penhar, ao longo da sua carreira, funções que a tornam possuidora
de uma formação técnica e experiência qualificadas em vastas e diver-
sificadas matérias da Administração Pública.

Havendo necessidade de prover o cargo de director-geral das Alfân-
degas e dos Impostos Especiais sobre o Consumo e considerando
que tais conhecimentos e experiência potenciam a capacidade de direc-
ção da referida licenciada e fundamentam a adequação do seu perfil
ao desempenho desse cargo:

Assim:
1 — Nos termos e ao abrigo dos artigos 3.o, n.os 1 e 3, e 18.o,

n.os 1, 6, alínea a), e 7, todos da Lei n.o 49/99, de 22 de Junho,
é nomeada no cargo de directora-geral das Alfândegas e dos Impostos
Especiais sobre o Consumo a licenciada Ana Maria de Carvalho Jordão
Ribeiro Monteiro de Macedo, assessora principal do quadro de pessoal
da mesma Direcção-Geral, cujo currículo se publica em anexo ao
presente despacho.

2 — Este despacho produz efeitos a partir de 1 de Junho de 2002.

28 de Maio de 2002. — O Primeiro-Ministro, José Manuel Durão
Barroso. — A Ministra de Estado e das Finanças, Maria Manuela Dias
Ferreira Leite.

Súmula curricular

I — Dados pessoais — Ana Maria de Carvalho Jordão Ribeiro
Monteiro de Macedo, nascida a 14 de Dezembro de 1955, natural
de Lisboa, casada.

II — Habilitações literárias — licenciada em Direito pela Faculdade
de Direito da Universidade de Lisboa, em 27 de Junho de 1977.

III — Formação profissional — participação em diversos cursos,
estágios, seminários e congressos, os quais versaram temas concer-
nentes e metodologias e técnicas de organização, a sistemas e tec-
nologias de informação, ao regime jurídico da função pública, à gestão
de recursos humanos, à gestão orçamental e financeira do Estado,
à contratação pública, à desconcentração e descentralização admi-
nistrativa e ao contencioso administrativo.

IV — Experiência profissional:

1) Antiguidade na função pública — desde 1 de Setembro de
1978, como técnica superior de 2.a classe, do quadro de pessoal
da ex-Direcção-Geral da Organização Administrativa;

2) Actual categoria — desde 5 de Novembro de 1991, assessora
principal da carreira técnica superior de quadro de pessoal
da Direcção-Geral das Alfândegas e dos Impostos Especiais
sobre o Consumo;

3) Cargos desempenhados:

Adjunta do Secretário de Estado da Defesa Nacional;
Adjunta do Secretário de Estado do Orçamento;
Secretária-geral-adjunta da Secretaria do Ministério do

Planeamento e da Administração do Território;
Chefe do Gabinete do Secretário de Estado dos Assuntos

Fiscais;
Vogal da Comissão de Fiscalização da Comissão do Mer-

cado de Valores Mobiliários.

V — Destacam-se as principais actividades profissionais desenvol-
vidas no âmbito do ex-Ministério da Reforma Administrativa, do
Ministério da Defesa Nacional, do ex-Ministério do Planeamento e
da Administração do Território e do Ministério das Finanças:

Elaboração de estudos e trabalhos com vista à reorganização
da macroestrutura da Administração Pública Portuguesa;

Assessoria técnica e jurídica à reestruturação orgânica de vários
ministérios e respectivos serviços;

Elaboração de pareceres sobre criação, organização e reestru-
turação de serviços públicos;

Estudos jurídicos relativos à constitucionalidade, legalidade e
coerência interna da legislação complementar da Lei da Defesa
Nacional e das Forças Armadas;

Estudo e emissão de pareceres relativos aos regimes do pessoal
civil das Forças Armadas e dos estabelecimentos fabris das
Forças Armadas, bem como sobre as teorias e técnicas de
organização aplicadas à Administração Pública e às Forças
Armadas;

Coordenação hierárquica e funcional dos serviços jurídicos, de
organização e de recursos humanos da Secretaria-Geral do
MPAT;

Estudos e pareceres de carácter jurídico em sede de recursos
humanos, estatuto disciplinar e regime financeiro do Estado;

Participação na elaboração do articulado de várias propostas de
lei do Orçamento do Estado (orçamental e fiscal) e de alguns
projectos de decreto-lei de execução orçamental;

Elaboração de informações relativas ao regime jurídico da função
pública, ao regime jurídico da administração financeira do
Estado, da contratação pública e ao regime fiscal;

Colaboração na elaboração de projectos relativos à administração
financeira do Estado e sobre matérias fiscais, bem como na
preparação da respectiva fundamentação técnico-jurídica;

Preparação e organização de processos no âmbito do contencioso
administrativo, nomeadamente elaboração de projectos de res-
postas e alegações a apresentar pela autoridade recorrida aos
tribunais administrativos.

Despacho conjunto n.o 530/2002. — Ao abrigo do disposto no
artigo 3.o do Decreto Regulamentar n.o 40/87, de 2 de Julho, e nos
termos dos artigos 3.o, n.o 1, e 18.o, n.os 1 e 6, alínea a), da Lei
n.o 49/99, de 22 de Junho, é nomeada a Dr.a Maria Ermelinda Paulo
Rodrigues da Silva Carrachás para exercer, em comissão de serviço,
o cargo de directora-geral da Administração Pública.

A presente nomeação fundamenta-se na experiência profissional
da nomeada e na reconhecida aptidão da mesma para o desempenho
das funções inerentes ao cargo, tal como atesta, de resto, o respectivo
curriculum vitae, que é publicado em anexo ao presente despacho.

O presente despacho produz efeitos a partir de 1 de Junho de
2002.

28 de Maio de 2002. — O Primeiro-Ministro, José Manuel Durão
Barroso. — A Ministra de Estado e das Finanças, Maria Manuela Dias
Ferreira Leite.

Curriculum vitae

Nome — Maria Ermelinda Paulo Rodrigues da Silva Carrachás.
Data de nascimento — 12 de Março de 1953.
Estado civil — casada.


