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 Deliberação n.º 3332/2008

Delegação de competências na vogal, na DSIFCO e Núcleos
de Fiscalização e Contra-Ordenações

Ao abrigo do disposto no n.º 2 do artigo 9.º da Lei n.º 2/2004, de 15 
de Janeiro, na redacção dada pela Lei n.º 51/2005,de 30 de Agosto, nos 
artigos 35.º a 40.º do Código do Procedimento Administrativo e tendo 
em conta o disposto nas alíneas f) e g) do n.º 3 do artigo 5.º do Decreto-
Lei n.º 147/2007, de 27 de Abril e no n.º 1 do artigo 15.º dos Estatutos 
aprovados pela Portaria n.º 545/2007, de 30 de Abril, o conselho directivo 
do Instituto da Mobilidade e dos Transportes Terrestres delibera, delegar, 
sem faculdade de subdelegação:

1 — Na Vogal, licenciada Maria Isabel de Jesus da Silva Marques 
Vicente, os poderes para, no âmbito da actividade contra-ordenacional 
da competência do IMTT, IP, aplicar sanções acessórias;

2 — No Director de Serviços de Inspecção, Fiscalização e Contra-Or-
denações, licenciado José Vítor Rebelo do Nascimento, os poderes para 
apreciar recursos, decidir o arquivamento de processos e para, no âmbito 
da gestão do sistema contra-ordenacional do IMTT, IP, assegurar a coor-
denação da actividade dos Núcleos de Fiscalização e Contra-Ordenações;

3 — Nos Coordenadores dos Núcleos de Fiscalização e Contra-Orde-
nações do Norte, Centro, Lisboa e Vale do Tejo, Alentejo e Algarve, res-
pectivamente, licenciados Maria Odete Mendes Monteiro Ferreira, Ana 
Cristina Rijo de Araújo e Silva, Manuel José Costa Doce Salsinha, Rosa 
D’Assunção Calado Carrilho Sequeira Calado, Ana Teresa Barrinhas Pa-
checo Rosa, os poderes para, no âmbito da actividade contra-ordenacional 
da competência do IMTT, I.P., e nas respectivas áreas de jurisdição, pro-
mover a instrução dos processos de contra-ordenação, aplicar as corres-
pondentes coimas e, no que respeita aos processos contra-ordenacionais 
previstos na Lei n.º 28/2006, de 4 de Julho, decidir o seu arquivamento;

4 — Revogar as deliberações números 1773/2008 e 1774/2008, publi-
cadas no Diário da República, 2.ª série, n.º 125, de 1 de Julho de 2008, e 
deliberação de 10 de Novembro de 2008, considerando-se salvaguarda-
dos e ratificados todos os actos anteriormente praticados ao abrigo e no 
âmbito das deliberações de delegação de competências ora revogadas.

20 de Novembro de 2008. — O Presidente do Conselho Directivo, 
António Crisóstomo Teixeira. 

 Deliberação (extracto) n.º 3333/2008
Por deliberação do Conselho Directivo do Instituto da Mobilidade e 

dos Transportes Terrestres, I. P., de 27 de Novembro de 2008:

Licenciada Maria Helena Tarrafa Girão, técnica superior de 1.ª classe 
da carreira de jurista do quadro de pessoal da ex -Direcção -Geral de Via-
ção, foi nomeada, definitivamente, técnica superior principal da carreira 
de jurista do quadro de pessoal da mesma ex -Direcção -Geral de Viação, 
ao abrigo da alínea c) do n.º 1 do artigo 4.º do Decreto -Lei n.º 404 -A/98, 
de 18 de Dezembro, com a redacção dada pela Lei n.º 44/99, de 11 de 
Junho, e da alínea b) do n.º 3 do artigo 15.º da Lei n.º 10/2004, de 22 de 
Março, conjugados com o n.º 8 do artigo 6.º do Decreto -Lei n.º 427/89, 
de 7 de Dezembro, sendo exonerada da anterior categoria com efeitos 
reportados a 29 de Julho de 2006. (Não carece de fiscalização prévia 
do Tribunal de Contas.)

4 de Dezembro de 2008. — O Presidente do Conselho Directivo, 
António Crisóstomo Teixeira. 

 MINISTÉRIO DO TRABALHO
E DA SOLIDARIEDADE SOCIAL

Secretaria-Geral

Despacho (extracto) n.º 32302/2008
Por meu despacho de 2008 -12 -05, proferido no uso de competência 

delegada, nomeados definitivamente, após concurso, Técnicos Superio-
res de 1.ª Classe, do mapa de pessoal da Secretaria -Geral do Ministério 
do Trabalho e da Solidariedade Social, com efeitos reportados à data 
do despacho, os seguintes funcionários:

Nuno Manuel Sousa do Rego.
Marta Sofia Velez Caraças de Sousa Santos Garcia.
Maria João Ferreira de Oliveira Perna Goulart.

Exonerados do lugar de origem a partir da data de aceitação do novo 
lugar.(Isentos de fiscalização prévia do T.C.)

9 de Dezembro de 2008. — O Secretário -Geral -Adjunto, Jorge Gouveia. 

 Instituto Nacional para a Reabilitação, I. P.

Despacho n.º 32303/2008
Faz -se público que, por ter havido desistência dos dois candidatos ao 

concurso interno de ingresso para a categoria e carreira de motorista, 
com vista ao provimento de um lugar, do quadro de pessoal do Insti-
tuto Nacional para a Reabilitação, I.P., aberto pelo aviso n.º 634/2008, 
publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 5, de 08 de Janeiro, o 
concurso ficou deserto.

9 de Dezembro de 2008. — A Subdirectora, Deolinda Picado. 

 Instituto da Segurança Social, I. P.

Centro Distrital de Segurança Social do Porto

Despacho n.º 32304/2008
Nos termos e ao abrigo do artigo 41.º do Código do Procedimento 

Administrativo, designo meu substituto, nas minhas ausências, faltas 
ou impedimentos, o director-adjunto de Segurança Social, Luís Antero 
do Vale.

23 de Outubro de 2008. — O Director do Centro Distrital do Porto, 
Luís Cunha. 

 MINISTÉRIO DA SAÚDE

Secretaria-Geral

Despacho (extracto) n.º 32305/2008
Por despacho de 29 de Agosto de 2008, de SS. Ex.ª o Secretário de 

Estado da Administração Pública, ao abrigo da competência delegada 
no Despacho n.º 17553/2008, de 17 de Junho, publicado no Diário da 
República, 2.ª Série, n.º 124, de 30 de Junho de 2008, na situação de 
mobilidade especial autorizada a passar à licença extraordinária, nos 
termos do artigo 32.º da Lei n.º 53/2006, de 7 de Dezembro, com as 
alterações introduzidas pela Lei n.º 11/2008, de 20 de Fevereiro:

Rui Carlos Carvalho Sousa, assistente graduado de anestesiologia da 
carreira médica hospitalar do quadro do Centro Hospitalar de Cascais, 
pelo período de 5 anos, com início em 10 de Julho de 2008.

26 de Novembro de 2008. — O Secretário -Geral, João Nabais. 

 Despacho (extracto) n.º 32306/2008
Por despacho de 18 de Agosto de 2008, de SS. Ex.ª o Secretário de 

Estado da Administração Pública, ao abrigo da competência delegada 
no Despacho n.º 17553/2008, de 17 de Junho, publicado no Diário da 
República, 2.ª Série, n.º 124, de 30 de Junho de 2008, na situação de 
mobilidade especial autorizada a passar à licença extraordinária, nos 
termos do artigo 32.º da Lei n.º 53/2006, de 7 de Dezembro, com as 
alterações introduzidas pela Lei n.º 11/2008, de 20 de Fevereiro:

Ana Maria Gouveia Soares de Sousa, assessora da carreira de técnico 
superior de saúde do quadro do Instituto da Droga e da Toxicodepen-
dência, I. P., pelo período de vinte anos, com início em 16 de Junho 
de 2008;

Leonel Mendes Garcia, operário Semiqualificado do quadro do Ex-
Instituto de Gestão Informática e Financeira da Saúde, pelo período de 
quinze anos, com início em 20 de Junho de 2008; -Maria Sofia Macário 
do Nascimento Clemente, assistente principal da carreira de técnico su-
perior de saúde do quadro do Instituto da Droga e da Toxicodependência, 
I. P., pelo período de oito anos, com início em 16 de Junho de 2008;

Maria Isabel Tavares de Campos, auxiliar administrativo do quadro do 
Ex-Instituto de Gestão Informática e Financeira da Saúde, pelo período 
de doze anos, com início em 18 de Junho de 2008;

Rosa Maria de Jesus Taborda Félix de Barros, técnica superior de 
1.ª classe da carreira de técnico superior do quadro do Ex-Departamento 
de Modernização e Recursos da Saúde, pelo período de cinco anos, com 
início em 20 de Junho de 2008.

26 de Novembro de 2008. — O Secretário-Geral, João Nabais. 




