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PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS

Gabinete do Ministro da Presidência

Despacho n.o 22 764/2002 (2.a série). — Nos termos e ao abrigo
do disposto nos n.os 1 e 3 do artigo 18.o da Lei n.o 49/99, de 22
de Junho, renovo a comissão de serviço da licenciada Maria Teresa
Gonçalves Ribeiro como presidente do Instituto da Comunicação
Social, cargo para que foi nomeada por despacho de 31 de Dezembro
de 1999. A presente renovação da comissão de serviço produz efeitos
a partir de 1 de Janeiro de 2003.

30 de Setembro de 2002. — O Ministro da Presidência, Nuno Albu-
querque Morais Sarmento.

Gabinete do Ministro Adjunto do Primeiro-Ministro

Despacho n.o 22 765/2002 (2.a série). — Ao abrigo do disposto
nos n.os 3 e 6 do artigo 21.o da Lei n.o 49/99, de 22 de Junho, nomeio
a licenciada Maria Emília Cabral Lopes Arroz, para exercer, em regime
de substituição e por um período máximo de seis meses, o cargo
de directora de serviços do Departamento de Informação, Mediação
e Apoio ao Consumidor do Instituto do Consumidor.

24 de Setembro de 2002. — O Ministro Adjunto do Primeiro-
-Ministro, José Luís Fazenda Arnaut Duarte.

Conselho Nacional de Planeamento Civil de Emergência

Despacho (extracto) n.o 22 766/2002 (2.a série). — Por des-
pacho de 10 de Outubro de 2002 da vice-presidente do Conselho
Nacional de Planeamento Civil de Emergência:

A especificidade e volume de tarefas que decorrem na área do
Sistema Nacional de Planeamento Civil de Emergência (SNPCE) não
permitem ao vice-presidente do Conselho Nacional de Planeamento
Civil de Emergência (CNPCE) a disponibilidade necessária ao acom-
panhamento detalhado dos assuntos que correm pela área adminis-
trativa dos Serviços de Apoio do Conselho (SAP/CNPCE). Importa,
por essa razão, cometer a um dos adjuntos a responsabilidade de
superintender na acção da Secção Administrativa (SA/CNPCE).

Assim, determino:
1 — A SA/CNPCE fica na dependência directa do adjunto major

Aníbal José Carriço de Albuquerque.
2 — Apenas serão submetidos a meu despacho os assuntos que

pela sua importância, carácter excepcional ou em cumprimento dos
preceitos legais o devam ser.

3 — Para o efeito, e podendo eu exercer sempre o direito de avo-
cação, delego no referido adjunto as competências próprias que, nos
termos da alínea d) do n.o 1 do artigo 7.o do Decreto-Lei n.o 153/91,
de 13 de Abril, me são atribuídas nos n.os 14, 17, 18, 23, 29, 30,
36, 38, 39, 40, 41, 42 e 43 do mapa II anexo à Lei n.o 49/99, de
22 de Junho.

4 — Delego ainda a assinatura do expediente corrente, bem como
o resultante dos meus despachos, quando dirigidos a outros serviços
e organismos da Administração Pública de nível equivalente.

5 — O presente despacho produz efeitos a 17 de Setembro de 2002.

10 de Outubro de 2002. — O Adjunto, Aníbal José Carriço de Albu-
querque, major.

Despacho n.o 22 767/2002 (2.a série). — Por despacho de 10
de Outubro de 2002 da vice-presidente do Conselho Nacional de
Planeamento Civil de Emergência:

1 — Havendo necessidade de assegurar o funcionamento do Con-
selho Nacional de Planeamento Civil de Emergência (CNPCE) e dos
seus serviços de apoio (SAP) nas minhas faltas e impedimentos e
tendo em consideração o artigo 8.o, n.o 1, do Decreto-Lei n.o 153/91,
de 23 de Abril, nomeio meu substituto legal o adjunto capitão-de-
-mar-e-guerra José Manuel Oliveira Monteiro, nas suas faltas e impe-
dimentos, o adjunto coronel tirocinado de infantaria Francisco Nunes
Roque e, na falta de ambos, o adjunto major de infantaria Aníbal
José Carriço de Albuquerque:

a) Delego as competências que me são atribuídas no artigo 7.o,
n.o 1, do Decreto-Lei n.o 153/91;

b) Subdelego as competências que me são delegadas no despacho
n.o 21 830/SEDAC/2002, publicado no Diário da República,
2.a série, n.o 234, de 10 de Outubro de 2002.

2 — Este despacho produz efeitos a partir de 17 de Setembro de
2002.

10 de Outubro de 2002. — A Vice-Presidente, Maria Figueirinhas.

Instituto do Consumidor

Despacho (extracto) n.o 22 768/2002 (2.a série). — Por des-
pacho de 24 de Setembro de 2002 do Ministro Adjunto do Pri-
meiro-Ministro:

Maria Emília Cabral Lopes Arroz, assessora do quadro de pessoal
do Instituto do Consumidor — nomeada, em regime de substituição,
por um período de seis meses, no cargo de directora de serviços
do Departamento de Informação, Mediação e Apoio ao Consu-
midor do Instituto do Consumidor, por urgente conveniência de
serviço, a partir da data do despacho. (Não carece de visto do
Tribunal de Contas.)

11 de Outubro de 2002. — A Vice-Presidente, Maria de Lurdes
Rebelo.

PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
E MINISTÉRIO DAS OBRAS PÚBLICAS,

TRANSPORTES E HABITAÇÃO

Despacho conjunto n.o 799/2002. — O Decreto-Lei n.o 162/92,
de 5 de Agosto, criou o incentivo ao arrendamento por jovens, abre-
viadamente designado por IAJ, o qual constitui um instrumento impor-
tante no domínio da política de habitação e de apoio aos jovens,
as quais são, também, áreas de intervenção prioritária e fundamental
na actuação do Governo.

O acesso ao referido IAJ deve ser participado e acessível, pelo
que o Decreto-Lei n.o 162/92, prevê no n.o 2 do seu artigo 7.o que
os requerimentos para obtenção do incentivo possam ser entregues
nos organismos que para tal venham a ser autorizados por despacho
conjunto dos membros do Governo responsáveis pelas áreas da habi-
tação e juventude, aproximando, deste modo, a Administração Pública
aos cidadãos, no caso vertente aos jovens.

Assim:
Ao abrigo do disposto no n.o 2 do artigo 7.o do Decreto-Lei

n.o 162/92, de 5 de Agosto, designa-se o Instituto da Juventude da
Madeira como organismo habilitado a receber os requerimentos res-
peitantes ao incentivo ao arrendamento por jovens, para posterior
envio ao IGAPHE.

25 de Setembro de 2002. — O Secretário de Estado da Juventude
e Desportos, Hermínio José Loureiro Gonçalves. — O Secretário de
Estado da Habitação, Jorge Fernando Magalhães da Costa.

MINISTÉRIO DAS FINANÇAS

Gabinete da Secretária de Estado
da Administração Pública

Despacho n.o 22 769/2002 (2.a série). — Em aditamento ao meu
despacho n.o 19 481/2002, publicado no Diário da República, 2.a série,
de 3 de Setembro de 2002, através do qual procedi à subdelegação
de competências na licenciada Maria Alexandra dos Santos Vilela,
gestora dos eixos prioritários «Qualificar para modernizar a Admi-
nistração Pública» e «Estado aberto — Modernizar a Administração
Pública», subdelego-lhe a competência para autorizar, nos termos do
Decreto-Lei n.o 197/99, de 8 de Junho, e até ao limite de E 4987,98,
a realização de despesas com obras e aquisição de bens e serviços
por conta das respectivas dotações orçamentais.

O presente despacho produz efeitos a partir da data da sua publi-
cação, ficando por este meio ratificados todos os actos que, no âmbito
da competência ora delegada, tenham sido entretanto praticados.

9 de Outubro de 2002. — A Secretária de Estado da Administração
Pública, Suzana Maria de Moura Alves da Silva Toscano.

Direcção-Geral das Alfândegas e dos Impostos
Especiais sobre o Consumo

Aviso n.o 11 059/2002 (2.a série). — 1 — Nos termos do n.o 4
do artigo 38.o do Decreto-Lei n.o 204/98, de 11 de Julho, e para
efeitos do disposto no n.o 1 do mesmo artigo e do artigo 101.o do
Código do Procedimento Administrativo, faz-se público que a acta
na qual são definidos os critérios de classificação e o projecto de


