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Portaria n.o 785/2000 (2.a série). — Manda o Chefe do Esta-
do-Maior da Força Aérea que o oficial em seguida mencionado passe
à situação de reserva, por declaração expressa, ao abrigo da alínea c)
do artigo 153.o do Estatuto dos Militares das Forças Armadas, apro-
vado pelo Decreto-Lei n.o 236/99, de 25 de Junho:

Quadro de oficiais TMAEQ:

TCOR TMAEQ Q 009014-L, Luís Maria Pereira — CMFA.

Conta esta situação desde 15 de Abril de 2000.

17 de Abril de 2000. — Por subdelegação do Comandante do Pes-
soal da Força Aérea, após delegação do Chefe do Estado-Maior da
Força Aérea, o Director de Pessoal, João Manuel Mendes de Oli-
veira, major-general piloto aviador.

MINISTÉRIO DA ADMINISTRAÇÃO INTERNA

Gabinete do Ministro

Despacho n.o 10 082/2000 (2.a série). — 1 — Considerando que
a Resolução do Conselho de Ministros n.o 88/99, de 12 de Agosto,
definiu como objectivo do Governo garantir a interoperacionalidade
das comunicações de emergência e segurança através da instalação
e utilização de uma infra-estrutura única que sirva de suporte às radio-
comunicações das diversas entidades, com atribuições nos domínios
assinalados, em detrimento da multiplicidade de redes actualmente
existente;

2 — Considerando que a norma tecnológica TETRA é a norma
europeia que melhor cumpre as necessidades operacionais das forças
de emergência e de segurança e que por esse facto importa adoptá-la
em Portugal, nos termos do disposto na referida resolução;

3 — Considerando que a mesma resolução reconhece que a exis-
tência de uma única rede afecta às comunicações desta natureza cons-
titui instrumento apto a assegurar a melhor racionalização da gestão
dos recursos financeiros e a optimização da utilização do espectro
radioeléctrico, permitindo satisfazer, também, de forma eficiente os
requisitos operacionais dos serviços de segurança e de emergência,
nomeadamente aos níveis da qualidade, da fiabilidade e da segurança
das comunicações;

4 — Considerando que o Governo, ao abrigo da alínea g) do
artigo 199.o da Constituição da República Portuguesa, resolveu, com
implicações directas para o Ministério da Administração Interna, que:

«5 — Compete ao Ministério da Administração Interna (MAI) a
coordenação do processo conducente ao estabelecimento e forneci-
mento da futura rede móvel nacional de emergência e segurança,
a implementar de acordo com a tecnologia TETRA, na
faixa 380 MHz-400 MHz; em função das especificações técnicas e
de operação do sistema definidas pelo ICP;

8 — O MAI deverá contactar os demais departamentos da admi-
nistração central do Estado que tutelem as entidades com atribuições
no domínio da emergência e da segurança, com vista quer ao levan-
tamento das respectivas necessidades de comunicação, globais e indi-
viduais, quer à recolha de dados para a elaboração de um caderno
de encargos necessário para a realização do concurso»;

5 — Considerando que o Gabinete de Estudos e de Planeamento
de Instalações integrou, desde 1 de Julho de 1998, por incumbência
do Secretário de Estado Adjunto da Administração Interna, o grupo
informal das 12 nações que possuem projectos de rede de comu-
nicações das forças de segurança de âmbito nacional;

6 — Considerando que, neste âmbito, o Gabinete de Estudos e
de Planeamento de Instalações, dando cumprimento ao n.o 7 da Reso-
lução do Conselho de Ministros n.o 89/99, diligenciou junto das enti-
dades com atribuições no domínio da emergência e da segurança
no sentido de obter os elementos factuais relativos ao volume das
comunicações realizadas pelas entidades utilizadoras da futura rede
móvel de emergência e todos os dados necessários à elaboração do
caderno de encargos a patentear no concurso conducente ao esta-
belecimento e fornecimento da referida rede de comunicações:

Determino que:
O Gabinete de Estudos e de Planeamento de Instalações do Minis-

tério da Administração Interna elabore e coordene os estudos e acções
necessários à realização do procedimento adjudicatório inerente ao
estabelecimento e fornecimento da futura rede móvel nacional de
emergência e segurança, a implementar de acordo com a tecnologia
TETRA, na faixa 380 MHz-400 MHz, no âmbito da Resolução do
Conselho de Ministros n.o 87/99, de 12 de Agosto.

O Secretário de Estado Adjunto do Ministro da Administração
Interna acompanhe a implementação da futura rede móvel nacional
de emergência e segurança.

26 de Abril de 2000. — O Ministro da Administração Interna, Fer-
nando Manuel dos Santos Gomes.

Direcção-Geral de Viação

Despacho n.o 10 083/2000 (2.a série). — Ao abrigo do disposto
no n.o 3 do artigo 19.o do Decreto-Lei n.o 484/99, de 10 de Novembro,
designo a licenciada Maria de Fátima Ferreira Teixeira de Sousa,
técnica superior de 2.a classe do quadro de pessoal desta Direcção-
-Geral, coordenadora do Núcleo Técnico de Contra-Ordenações da
Delegação de Viação de Leiria.

13 de Abril de 2000. — O Director-Geral, Amadeu Pires.

Despacho n.o 10 084/2000 (2.a série). — No uso da faculdade
que me é conferida pelo n.o 8 do despacho n.o 6914/2000, de 13
de Março, do director-geral de Viação, publicado no Diário da Repú-
blica, 2.a série, n.o 76, de 30 de Março de 2000, subdelego nos chefes
de Divisão de Infra-estruturas e de Aplicações, respectivamente a
engenheira Marta Isabel Valente de Oliveira Ferreira Sotto-Mayor
e o Dr. Adolfo António Felizardo Freire da Paz, as competências
referidas nas alíneas c), e), f) e g) do mesmo despacho.

A chefe da Divisão de Infra-estruturas, engenheira Marta Isabel
Valente de Oliveira Ferreira Sotto-Mayor, substituir-me-á nas minhas
faltas e impedimentos.

14 de Abril de 2000. — O Director de Serviços de Informática, Emí-
lio Ribeiro Caeiro.

Rectificação n.o 1405/2000. — Por ter sido publicado com ine-
xactidão no Diário da República, 2.a série, n.o 91, de 17 de Abril
de 2000, o despacho n.o 8318/2000 (2.a série), respeitante à concessão
de licença sem vencimento de longa duração a José Lima Almeida
Ribeiro, rectifica-se que onde se lê «Técnico superior do quadro de
pessoal» deve ler-se «Técnico superior principal do quadro de
pessoal».

19 de Abril de 2000. — Pela Chefe de Divisão de Pessoal e Expe-
diente Geral, Lígia Santos.

Secretariado Técnico dos Assuntos
para o Processo Eleitoral

Aviso n.o 8367/2000 (2.a série). — 1 — Nos termos do artigo 8.o
da Lei n.o 49/99, de 22 de Junho, faz-se público que, por despacho
de 28 de Abril de 2000 do Secretário de Estado da Administração
Interna, se encontra aberto, pelo prazo de 10 dias úteis contados
a partir da data de publicação do presente aviso no Diário da República,
concurso interno geral para o preenchimento do cargo de director
dos Serviços Jurídicos e Eleitorais do quadro de pessoal do Secre-
tariado Técnico dos Assuntos para o Processo Eleitoral (STAPE),
constante do mapa I anexo ao Decreto-Lei n.o 15/89, de 11 de Janeiro.

2 — Prazo de validade — o concurso é válido para o preenchimento
do cargo para o qual é aberto, pelo prazo de seis meses contados
da data da publicação da lista de classificação final.

3 — Legislação aplicável — Lei n.o 49/99, de 22 de Junho, Decre-
to-Lei n.o 204/98, de 11 de Julho, e legislação complementar, Decre-
to-Lei n.o 353-A/89, de 16 de Outubro, e legislação complementar.

4 — Área de actuação — o presente concurso visa o recrutamento
para o cargo de director dos Serviços Jurídicos e Eleitorais, a quem
compete:

a) O exercício das funções genéricas do cargo de director de
serviços descritas nos mapas anexos à Lei n.o 49/99, de 22
de Junho, com as alterações introduzidas pela Declaração
de Rectificação n.o 13/99, publicada, no Diário da República,
1.a série-A, de 21 de Agosto de 1999.

b) O exercício das funções inerentes às competências atribuídas
ao director dos Serviços Jurídicos e Eleitorais, referidas no
artigo 12.o do Decreto-Lei n.o 15/89, de 11 de Janeiro.

5 — Local de trabalho, vencimento e regalias sociais — o local de
trabalho situa-se em Lisboa, sendo o vencimento o constante do anexo
n.o 8 ao Decreto-Lei n.o 353-A/89, de 16 de Outubro, e legislação
complementar, sendo as condições de trabalho e as regalias sociais
as genericamente vigentes para os funcionários da Administração
Pública.


