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PARTE B

 ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA

Gabinete do Presidente

Despacho n.º 13771/2010
1 — Nos termos do artigo 8.º da Lei n.º 73/2009, de 12 de Agosto, 

foram eleitos pelo período de quatro anos e posteriormente designados 
os membros do Conselho de Fiscalização do Sistema Integrado de In-
formação Criminal, através da Resolução da Assembleia da República 
n.º 4/2010, publicada no Diário da República, 1.ª série, de 6 de Janeiro 
de 2010.

2 — Compete ao Conselho de Fiscalização do Sistema Integrado de 
informação Criminal acompanhar e fiscalizar a actividade do secretá-
rio-geral do Sistema de Segurança Interna bem como dos órgãos de 
polícia criminal no que tange ao intercâmbio de dados e informações 
através do Sistema Integrado de Informação Criminal, velando pelo 
cumprimento da Constituição e da lei, com particular incidência no 
regime dos direitos, liberdades e garantias dos cidadãos, nos termos 
dos n.os 5 e 6 do artigo 8.º da Lei n.º 73/2009, de 12 de Agosto, aqui se 
incluindo, designadamente:

a) Efectuar visitas de inspecção destinadas a colher elementos sobre 
o modo de funcionamento e a actividade do Sistema Integrado de Infor-
mação Criminal, do secretário-geral do Sistema de Segurança Interna e 
dos órgãos de polícia criminal;

b) Solicitar elementos que entenda necessários ao exercício das suas 
competências ou ao conhecimento de eventuais irregularidades ou vio-
lações da lei;

c) Propor ao Governo a realização de procedimentos inspectivos, de 
inquérito ou sancionatórios, em razão de ocorrências cuja gravidade o 
justifique.

3 — O n.º 4 do artigo 9.º da Lei n.º 30/84, de 5 de Setembro, republi-
cada pela Lei Orgânica n.º 4/2004, de 6 de Novembro, aplicável por força 
do n.º 7 do artigo 8.º da Lei n.º 73/2009, de 12 de Agosto, dispõe que o 
Conselho de Fiscalização do Sistema Integrado de Informação Criminal 
funciona junto da Assembleia da República, a qual lhe assegura os meios 
indispensáveis ao cumprimento das suas atribuições e competências, aqui 
se incluindo a emissão de cartões de identificação dos seus membros, por 
estes desenvolverem uma actividade inspectiva no âmbito de poderes de 
autoridade pública, em conformidade com o estatuído no artigo 11.º da 
referida lei que determina as imunidades dos membros deste Conselho 
de Fiscalização no exercício das suas funções.

Assim:
Com fundamento no n.º 2 do artigo 6.º da Lei de Organização e 

Funcionamento dos Serviços da Assembleia da República (LOFAR), 
conjugado com o n.º 4 do artigo 9.º e artigo 11.º da Lei n.º 30/84, de 5 
de Setembro, na redacção dada pela Lei Orgânica n.º 4/2004, de 6 de 
Novembro, aprovo o modelo de cartão de identificação de Livre-Trânsito 
dos membros do Conselho de Fiscalização do Sistema Integrado de 
Informação Criminal (CFSIIC), anexo ao presente despacho.

2 de Agosto de 2010. — O Presidente da Assembleia da República, 
Jaime Gama. 
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 Secretário-Geral

Despacho (extracto) n.º 13772/2010
1 — Por despacho de 22 de Julho de 2010 do presidente do Grupo 

Parlamentar do Partido Socialista, nos termos do n.º 5 do artigo 46.º da 
Lei de Organização e Funcionamento dos Serviços da Assembleia da 
República, republicada pela Lei n.º 28/2003, de 30 de Julho, procede-
-se, no quadro de pessoal do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, 
à seguinte alteração:

a) É alterada a seguinte categoria:
Bruno Ribeiro dos Santos Tavares — deixa de exercer funções na 

categoria de técnico de apoio parlamentar, nível IV, escalão 1, e passa 
a exercer funções na categoria de assessor parlamentar, nível IV, es-
calão 2.

João Luís Soeiro da Graça Pina — deixa de exercer funções na catego-
ria de técnico de apoio parlamentar, nível IV, escalão 1, e passa a exercer 
funções na categoria de assessor parlamentar, nível IV, escalão 2.

2 — A alteração prevista no número anterior produz efeito a partir 
do dia 1 de Agosto de 2010, inclusive.

24 de Agosto de 2010. — A Secretária -Geral, Adelina Sá Carvalho.
203629192 

 CONSELHO ECONÓMICO E SOCIAL

Despacho n.º 13773/2010
Com efeitos a 31 de Agosto de 2010, exonero a seu pedido, o li-

cenciado Fernando Santos Pereira, do cargo de Coordenador do meu 
gabinete de apoio.

Lisboa, 23 de Agosto de 2010. — O Presidente, José A. da Silva 
Peneda.
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 Despacho n.º 13774/2010
Com efeitos a 31 de Agosto de 2010, exonero a licenciada Maria 

José da Cunha Policarpo da Silva, do cargo de Consultora do meu 
gabinete de apoio.

Lisboa, 23 de Agosto de 2010. — O Presidente, José A. da Silva 
Peneda.
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