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PARTE B

 ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA

Secretário-Geral

Declaração de rectificação n.º 963/2010
Por ter sido publicado com inexactidão o despacho (extracto) 

n.º 7690/2010, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 85, de 3 
de Maio de 2010, rectifica -se que onde se lê «1.º escalão, índice 725» 
deve ler -se «1.º escalão, índice 460».

7 de Maio de 2010. — A Secretária -Geral, Adelina Sá Carvalho.
203241833 

 Despacho n.º 8342/2010
Por meu despacho de 3 de Maio de 2010, torna -se pública a seguinte 

alteração do júri do concurso externo com vista ao preenchimento de 
sete postos de trabalho em regime de contrato de trabalho em funções 
públicas por tempo indeterminado para a carreira de auxiliar parlamen-
tar — CON/PES/1/E/2010:

Presidente — Vítor Manuel Leal Madeira, chefe da Divisão de Re-
cursos Humanos e Administração.

 Despacho (extracto) n.º 8343/2010
Por meu despacho de 6 de Maio de 2010:
Precedendo concurso, acedeu à categoria de acesso da respectiva 

carreira parlamentar, a seguinte trabalhadora do mapa de pessoal dos 
Serviços da Assembleia da República:

Maria Antonieta Antunes Teixeira — assessora parlamentar principal 
(área de informática), 1.º escalão, índice 725.

A presente nomeação produz efeitos a 15 de Maio de 2010.
7 de Maio de 2010. — A Secretária -Geral, Adelina Sá Carvalho.

203241696 

1.º vogal efectivo — Rui Manuel de Oliveira Calado Nogueira, as-
sessor parlamentar principal, que substituirá o presidente nas suas faltas 
e impedimentos.

2.º vogal efectivo — Maria Madalena da Fonseca Rebelo, secretária 
parlamentar especialista.

1.º vogal suplente — António Vicente Matos Churro, assessor par-
lamentar.

2.º Vogal suplente — Nuno Miguel Cunha dos Santos, adjunto par-
lamentar de 1.ª classe.

6 de Maio de 2010. — A Secretária -Geral, Adelina Sá Carvalho.
203241825 

PARTE C

 PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS

Conselho de Ministros

Resolução n.º 14/2010
Nos termos do disposto na alínea a) do artigo 3.º e no n.º 1 do artigo 5.º 

do Decreto -Lei n.º 221/97, de 20 de Agosto, alterado pelo Decreto -Lei 
n.º 136/2004, de 3 de Junho, o presidente do Conselho Nacional do 
Ambiente e do Desenvolvimento Sustentável é designado pelo Conselho 
de Ministros para exercer funções durante o período de três anos, com 
possibilidade de renovação.

Tendo terminado o mandato do actual presidente daquele Conselho, 
renovado através da Resolução n.º 19/2007, aprovada pelo Conselho de 
Ministros em 26 de Abril de 2007 e publicada no Diário da República, 
2.ª série, de 18 de Maio de 2007, justifica -se proceder a uma nova 
renovação, sem prejuízo do disposto no n.º 2 do artigo 5.º do Decreto -Lei 
n.º 221/97, de 20 de Agosto, no que se refere à prorrogação automática 
do mandato até nova designação.

Assim:
Nos termos da alínea a) do artigo 3.º e do n.º 1 do artigo 5.º do Decreto-

-Lei n.º 221/97, de 20 de Agosto, alterado pelo Decreto -Lei n.º 136/2004, 
de 3 de Junho, e da alínea e) do artigo 199.º da Constituição, o Conselho 
de Ministros resolve:

1 — Renovar a comissão de serviço do Prof. Doutor Mário João 
de Oliveira Ruivo no cargo de presidente do Conselho Nacional do 
Ambiente e do Desenvolvimento Sustentável.

2 — Determinar que a presente resolução produz efeitos à data da 
sua aprovação.

6 de Maio de 2010. — O Primeiro -Ministro, José Sócrates Carvalho 
Pinto de Sousa.

9052010 

 Gabinete do Ministro da Presidência

Despacho n.º 8344/2010
1 — Nos termos do disposto no n.º 1 do artigo 2.º e no n.º 1 do ar-

tigo 6.º do Decreto-Lei n.º 262/88, de 23 de Julho, nomeio em comissão 
de serviço a licenciada Fernanda Helena Moreira Bandos para exercer 
as funções de adjunta do meu Gabinete.

2 — O presente despacho produz efeitos a 26 de Abril de 2010.
28 de Abril de 2010. — O Ministro da Presidência, Manuel Pedro 

Cunha da Silva Pereira.
8972010 

 Gabinete do Secretário de Estado Adjunto
do Primeiro-Ministro
Despacho n.º 8345/2010

1 — Ao abrigo do disposto no artigo 35.º do Código do Procedimento 
Administrativo e nos n.os 2 e 3 do artigo 3.º do Decreto -Lei n.º 262/88, 
de 23 de Julho, delego no chefe do meu Gabinete, Dr. Tiago Barreto 
Caldeira Antunes, com faculdade de subdelegação, os poderes para a 
prática dos seguintes actos:

a) Gestão do pessoal afecto ao meu Gabinete, bem como gestão do 
respectivo orçamento de funcionamento, incluindo autorizações para 
realização de despesas nele previstas e eventuais de representação;

b) Autorizar eventuais alterações ao orçamento do Gabinete neces-
sárias à respectiva execução e que não careçam de intervenção do Mi-
nistério das Finanças;

c) Autorizar a constituição de fundos permanentes por conta do or-
çamento do Gabinete;
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d) Autorizar a celebração de contratos de tarefa, de avença e de pres-
tação de serviços;

e) Autorizar a atribuição dos abonos e regalias a que os funcionários 
ou agentes tenham direito, designadamente o gozo e a acumulação 
de férias, justificação de faltas e abono em virtude da recuperação de 
vencimentos de exercício por motivo de doença;

f) Autorizar a prestação de trabalho extraordinário, nocturno e em dias 
de descanso semanal, complementar e feriados e a respectiva despesa;

g) Autorizar deslocações em serviço em território nacional ou ao 
estrangeiro do pessoal do Gabinete, bem como a emissão de requisições 
de transportes, incluindo por via aérea, ou a utilização de veículo próprio, 
correspondentes despesas, ajudas de custo e abonos;

h) Qualificar casos excepcionais de representação e autorizar a satisfa-
ção dos encargos com o alojamento e alimentação inerentes a deslocações 
em serviço público, quer ao e no estrangeiro, quer em território nacional, 
contra documentos comprovativos das despesas efectuadas;

i) Autorizar, quer em território nacional quer no estrangeiro, a ins-
crição e participação do pessoal do Gabinete em acções de formação 
ou similares, bem como em congressos, seminários ou outros eventos 
de natureza idêntica;

j) Autorizar o pessoal do Gabinete a conduzir viaturas do Estado 
afectas ao Gabinete;

k) Autorizar a equiparação à escala indiciária da função pública, para 
efeitos de atribuição de ajudas de custo e despesas de transporte, por parte 
de não funcionários ou agentes, aquando de deslocações em serviço;

l) Autorizar a realização de despesas de representação no âmbito do 
Gabinete;

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

n) Aprovar os planos e autorizar a acumulação de férias ao pessoal 
do Gabinete e ao que lhe está afecto;

o) Autorizar a requisição de passaporte especial a favor de individua-
lidades que tenham de se deslocar ao estrangeiro por conta do Gabinete, 
nos termos do Decreto -Lei n.º 83/2000, de 11 de Maio.

2 — Ao abrigo das disposições citadas no número anterior, delego 
ainda, nos mesmos termos, os poderes para autorizar a realização de 
despesas por conta do orçamento do Gabinete até aos limites previstos 
para os directores -gerais no artigo 17.º do Decreto -Lei n.º 197/99, de 
8 de Junho.

3 — Fica autorizada a designação da adjunta do Gabinete, Dr.ª Ma-
riana Guimarães Vieira da Silva, para substituir o chefe de gabinete nas 
suas ausências e impedimentos.

4 — Ao abrigo do disposto no artigo 35.º do Código do Procedimento 
Administrativo e no n.º 4 do artigo 8.º do Decreto -Lei n.º 321/2009, de 
11 de Dezembro, delego no secretário -geral da Presidência do Conselho 
de Ministros, Dr. José Maria Sousa Rego, os poderes para a prática dos 
actos necessários à adopção dos instrumentos de mobilidade ou à cele-
bração dos contratos previstos na lei com vista ao exercício de funções 
de apoio técnico e administrativo no meu Gabinete.

5 — Este despacho produz efeitos desde 31 de Outubro de 2009, 
ficando ratificados todos os actos praticados desde essa data, inclusive, 
no âmbito dos poderes delegados.

3 de Março de 2010. — O Secretário de Estado Adjunto do Primeiro-
-Ministro, José Manuel Gouveia Almeida Ribeiro.

9142010 

 Secretaria-Geral

Despacho n.º 8346/2010
No uso da competência subdelegada pelo n.º 3 do despacho 

n.º 6379/2010, de 31 de Março, publicado no Diário da República, 
2.ª série, n.º 70, de 12 de Abril de 2010, e nos termos do disposto no ar-
tigo 9.º do Decreto -Lei n.º 322/88, de 23 de Setembro, com as alterações 
introduzidas pelo Decreto -Lei n.º 45/92, de 4 de Abril, requisito António 
José Oliveira Figueira à empresa Deloitte & Touche, L.da, para exercer 
as funções de motorista no Gabinete do Primeiro -Ministro.

O presente despacho produz efeitos a 26 de Outubro de 2009.
30 de Abril de 2010. — O Secretário -Geral, José Maria Belo de 

Sousa Rego.
8872010 

 Despacho n.º 8347/2010
No uso da competência subdelegada pelo n.º 3 do despacho 

n.º 6379/2010, de 31 de Março, publicado no Diário da República, 
2.ª série, n.º 70, de 12 de Abril de 2010, e nos termos do disposto no ar-
tigo 9.º do Decreto -Lei n.º 322/88, de 23 de Setembro, com as alterações 

introduzidas pelo Decreto -Lei n.º 45/92, de 4 de Abril, requisito Rui Ma-
nuel Alves Pereira à Associação dos Bombeiros Voluntários de Colares 
para exercer as funções de motorista no Gabinete do Primeiro -Ministro.

O presente despacho produz efeitos a 26 de Outubro de 2009.
30 de Abril de 2010. — O Secretário -Geral, José Maria Belo de 

Sousa Rego.
8852010 

 Despacho n.º 8348/2010
No uso da competência subdelegada pelo n.º 3 do despacho 

n.º 6379/2010, de 31 de Março, publicado no Diário da República, 
2.ª série, n.º 70, de 12 de Abril de 2010, e nos termos do disposto no 
artigo 9.º do Decreto -Lei n.º 322/88, de 23 de Setembro, com as al-
terações introduzidas pelo Decreto -Lei n.º 45/92, de 4 de Abril, re-
quisito Vítor Manuel Gomes Martins Marques Ferreira ao Sindicato 
dos Trabalhadores de Escritório, Comércio, Hotelaria e Serviços para 
exercer as funções de motorista no Gabinete do Primeiro -Ministro.

O presente despacho produz efeitos a 26 de Outubro de 2009.
30 de Abril de 2010. — O Secretário -Geral, José Maria Belo de 

Sousa Rego.
8842010 

 Despacho n.º 8349/2010
No uso da competência subdelegada pelo n.º 3 do despacho 

n.º 6379/2010, de 31 de Março, publicado no Diário da República, 
2.ª série, n.º 70, de 12 de Abril de 2010, e nos termos do disposto no ar-
tigo 9.º do Decreto -Lei n.º 322/88, de 23 de Setembro, na redacção dada 
pelo Decreto -Lei n.º 45/92, de 4 de Abril, com as alterações introduzidas 
pelo artigo 22.º do Decreto -Lei n.º 69 -A/2009, de 24 de Março, designo 
o agente principal M/131722, da Polícia de Segurança Pública, Augusto 
Lopes de Andrade para exercer as funções de motorista no Gabinete do 
Primeiro -Ministro em cedência de interesse público, sendo remunerado 
pelo serviço de origem e sem suspensão do respectivo estatuto.

O presente despacho produz efeitos a 26 de Outubro de 2009.
30 de Abril de 2010. — O Secretário -Geral, José Maria Belo de 

Sousa Rego.
8832010 

 Despacho n.º 8350/2010
No uso da competência subdelegada pelo n.º 3 do despacho 

n.º 6379/2010, de 31 de Março, publicado no Diário da República, 
2.ª série, n.º 70, de 12 de Abril de 2010, e nos termos do disposto no 
artigo 9.º do Decreto-Lei n.º 322/88, de 23 de Setembro, na redacção 
dada pelo Decreto-Lei n.º 45/92, de 4 de Abril, com as alterações intro-
duzidas pelo artigo 22.º do Decreto-Lei n.º 69-A/2009, de 24 de Março, 
requisito Arnaldo de Oliveira Ferreira à empresa Companhia Carris de 
Ferro de Lisboa, S. A., para exercer as funções de motorista no Gabinete 
do Primeiro Ministro.

O presente despacho produz efeitos a 26 de Outubro de 2009.
30 de Abril de 2010. — O Secretário-Geral, José Maria Belo de 

Sousa Rego.
8862010 

 Despacho n.º 8351/2010
No uso da competência subdelegada pelo n.º 3 do despacho 

n.º 6379/2010, de 31 de Março, publicado no Diário da República, 
2.ª série, n.º 70, de 12 de Abril de 2010, e nos termos do disposto no ar-
tigo 9.º do Decreto-Lei n.º 322/88, de 23 de Setembro, na redacção dada 
pelo Decreto-Lei n.º 45/92, de 4 de Abril, com as alterações introduzidas 
pelo artigo 22.º do Decreto-Lei n.º 69-A/2009, de 24 de Março, designo 
o assistente operacional Jorge Martins Morais da Secretaria-Geral do 
Ministério da Cultura para exercer as funções de motorista no Gabinete 
do Primeiro-Ministro, em cedência de interesse público e sem suspensão 
do estatuto de origem.

O presente despacho produz efeitos a 26 de Outubro de 2009.
30 de Abril de 2010. — O Secretário-Geral, José Maria Belo de 

Sousa Rego.
8892010 

 Despacho n.º 8352/2010
No uso da competência subdelegada pelo n.º 3 do despacho 

n.º 6379/2010, de 31 de Março, publicado no Diário da República, 
2.ª série, n.º 70, de 12 de Abril de 2010, e nos termos do disposto no 
artigo 9.º do Decreto-Lei n.º 322/88, de 23 de Setembro, na redacção 
dada pelo Decreto-Lei n.º 45/92, de 4 de Abril, com as alterações intro-




