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PARTE B

 ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA

Secretário-Geral

Despacho n.º 8544/2009
Nos termos do n.º 4 do artigo 48.º da Lei n.º 12 -A/2008, de 27 de 

Fevereiro, torna -se público o seguinte:
No âmbito do Sistema de Avaliação de Desempenho da Assembleia 

da República o Conselho Coordenador de Avaliação (CCA) deliberou, 
na reunião de 18 de Novembro de 2008, nos termos do artigo 14.º da 
Resolução da Assembleia da República, n.º 83/2004, de 29 de Dezembro, 
validar, por unanimidade, a avaliação de desempenho extraordinária 
referente ao ano de 2007, de “Muito Bom”, acompanhada de proposta de 
atribuição de mérito excepcional, relativa à técnica superior parlamentar 
do mapa de pessoal dos serviços da Assembleia da República, Nélia Maria 
Botelho Monte Cid, a exercer funções na Divisão de Apoio às Comissões, 
bem como propor, igualmente por unanimidade, a atribuição de um 
diploma de mérito excepcional a essa funcionária, nos termos previstos 
no artigo 9.º da mencionada RAR n.º 83/2004, de 29 de Dezembro.

Mais deliberou o CCA na sua reunião de 18/11/09, com base no n.º 5 
do artigo 7.º da mesma Resolução que o reconhecimento desse mérito 
excepcional se traduzia, ainda, na medida concreta de alteração do 
posicionamento remuneratório da funcionária para o imediatamente a 
seguir àquele em que se encontrava.

A referida proposta de atribuição de diploma de mérito excepcional 
obteve parecer favorável da Conselho de Administração da Assembleia 
da República, em 18 de Dezembro de 2008 e aprovação do Presidente 
da Assembleia da República em 6 de Janeiro de 2009.

Assim, considerando resultar do respectivo Relatório de Avaliação de 
desempenho extraordinário de 2007 e da proposta de avaliação de atribui-
ção de mérito excepcional, as altas qualificações e elevadas competências 
técnicas da avaliada, os seus inexcedíveis valores, atitudes e competências 
comportamentais, permanente entusiasmo, motivação e empenho sempre 
demonstrado no cumprimento das suas tarefas, a sua grande capacidade de 
organização e o seu elevado padrão de exigência, ao nível de desempenho 

 Despacho (extracto) n.º 8545/2009
Por despacho de 22 de Dezembro de 2008, da Secretária -Geral da 

Assembleia da República, e ouvido o Conselho de Administração, foram 
nomeados, com efeitos a 1 de Janeiro de 2009, nos termos do artigo 62.º 
da Lei n.º 28/2003, de 30 de Julho (LOFAR), conjugado com o n.º 4 do 
artigo 5.º do Decreto -Lei n.º 54/2000, de 7 de Abril e dos artigos 2.º e 3.º 
da Resolução da Assembleia da República n.º 8/98, de 18 de Março:

Maria Paula da Cruz Santos, técnica superior parlamentar de 1.ª classe, 
da área de gestão e Administração Pública do mapa de pessoal da As-
sembleia da República (4.º escalão, índice 500);

Sérgio Liebermann Paiva de Andrade, técnico superior parlamentar 
de 1.ª classe, da área jurídica do mapa de pessoal da Assembleia da 
República (1.º escalão, índice 460);

Mário Agostinho Correia, nomeado em comissão extraordinária de 
serviço, pelo período de um ano, técnico superior estagiário da área de 
gestão e Administração Pública do mapa de pessoal da Assembleia da 
República (1.º escalão, índice 380)

18 de Março de 2009. — A Adjunta da Secretária -Geral, Maria Ro-
sário Boléo. 

das respectivas funções, tudo isto, contribuindo de forma muito signifi-
cativa para a qualidade do serviço e numa notável dinâmica introduzida 
nos objectivos por este a atingir, conduziu, a que a Dr.ª Nélia Monte Cid 
se tenha destacado no conjunto de funcionários da mesma carreria por 
um desempenho excepcional e especialmente relevante.

Termos em que fundamentam as deliberações unânimes tomadas pelo 
Conselho Coordenador de Avaliação e especificamente conforme n.º 1 
do artigo 48.º da Lei n.º 12 -A/2008, de 27/2, conjugado com o previsto 
no artigo 8.º RAR n.º 83/2004, de 29 de Dezembro, a deliberação da 
alteração do seu posicionamento remuneratório para aquele imediata-
mente seguinte em que se encontra, sendo assim colocada no 2.º escalão, 
índice 540, com efeitos a 1 de Janeiro de 2008.

18 de Março de 2009. — A Secretária -Geral, Adelina Sá Carvalho. 

PARTE C

 PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS

Gabinete do Ministro da Presidência

Despacho n.º 8546/2009
1 — Nos termos conjugados do n.º 3 do artigo 8.º do Decreto-Lei 

n.º 17/2008, de 29 de Janeiro, alterado pelo Decreto-Lei n.º 43/2009, 
de 13 de Fevereiro, dos artigos 35.º e seguintes do Código do Procedi-
mento Administrativo, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 442/91, de 15 de 
Novembro, e do n.º 1 do artigo 9.º da Lei n.º 2/2004, de 15 de Janeiro, 
com a redacção dada pelo artigo 2.º da Lei n.º 51/2005, de 30 de Agosto, 
delego no presidente da Comissão Nacional para as Comemorações do 
Centenário da República, Artur Eduardo Brochado dos Santos Silva, 
com faculdade de subdelegação, ao abrigo do n.º 1 do artigo 36.º do 
Código do Procedimento Administrativo, a competência para autorizar 
a utilização de avião nas deslocações em serviço no território nacional, 
nos termos do disposto no artigo 24.º do Decreto-Lei n.º 106/98, de 
24 de Abril.

2 — O presente despacho produz efeitos a 9 de Junho de 2008, ficando 
ratificados os actos que, no âmbito dos poderes delegados, tenham sido 
praticados desde aquela data.

16 de Março de 2009. — O Ministro da Presidência, Manuel Pedro 
Cunha da Silva Pereira. 

 Direcção-Geral das Autarquias Locais

Aviso (extracto) n.º 6397/2009
Nos termos do n.º 3 do 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 desta Direcção -Geral.

11 de Março de 2009. — O Subdirector -Geral, Paulo Mauritti. 

 Contrato n.º 70/2009

Contrato para o financiamento da requalificação da sede 
da Junta de Freguesia do Castelo (município de Sesimbra)

Aos 30 dias do mês de Janeiro de 2009, entre a directora -geral das Autar-
quias Locais e o presidente da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento 
Regional de Lisboa e Vale do Tejo da parte da Administração Central, e a 
Junta de Freguesia do Castelo, representada pelo seu presidente, é celebrado 
um contrato de financiamento, de harmonia com o Despacho Norma-
tivo n.º 29 -B/2001, de 6 de Julho, que se rege pelas cláusulas seguintes:

Cláusula 1.ª
Objecto do contrato

Constitui objecto do presente contrato o apoio financeiro no montante 
de € 74 811,40 à Junta de Freguesia do Castelo para a requalificação da 
sua sede, cujo investimento global ascende a € 124 685,66.




