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PARTE C
PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
Gabinete do Primeiro-Ministro
Resolução n.o 10/2007
Nos termos do disposto no artigo 9.o dos Estatutos do ICEP Portugal, I. P., aprovados pelo Decreto-Lei n.o 264/2000, de 18 de Outubro, com a redacção introduzida pelos Decretos-Leis n.os 35-A/2003,
de 27 de Fevereiro, e 77/2004, de 31 de Março, os membros do conselho
directivo são nomeados e exonerados por resolução do Conselho de
Ministros, sob proposta dos Ministros de Estado e dos Negócios
Estrangeiros e da Economia e da Inovação.
O actual conselho directivo do ICEP Portugal, I. P., foi nomeado
através da resolução n.o 28/2005 (2.a série), de 6 de Junho, pelo período
de três anos, previsto para o respectivo mandato, de acordo com
o disposto no n.o 1 do artigo 20.o da Lei n.o 3/2004, de 15 de Janeiro.
O presidente do conselho directivo do ICEP Portugal, I. P., mestre
João Manuel Veríssimo Marques da Cruz, apresentou pedido de exoneração do seu cargo.
Assim:
Ao abrigo do disposto no artigo 9.o dos Estatutos do ICEP Portugal, I. P., aprovados pelo Decreto-Lei n.o 264/2000, de 18 de Outubro, com a redacção introduzida pelos Decretos-Leis n.os 35-A/2003,
de 27 de Fevereiro, e 77/2004, de 31 de Março, e nos termos da
alínea d) do artigo 199.o da Constituição, o Conselho de Ministros
resolve:
1 — Exonerar, a seu pedido, o mestre João Manuel Veríssimo Marques da Cruz do cargo de presidente do conselho directivo do ICEP
Portugal, I. P., cargo para o qual foi nomeado nos termos da resolução
n.o 28/2005 (2.a série), de 6 de Junho.
2 — Estabelecer que a presente resolução produz efeitos desde 28
de Fevereiro de 2007.
15 de Março de 2007. — O Primeiro-Ministro, José Sócrates Carvalho Pinto de Sousa.

Gabinete do Secretário de Estado Adjunto
e da Administração Local
Despacho n.o 6303/2007
No quadro do regulamento específico da intervenção do Fundo
Social Europeu na tipologia de projecto «Recursos didácticos», no
âmbito do eixo prioritário n.o 1, «Apoio a investimentos de interesse
municipal e intermunicipal», nas medidas FORAL dos programas operacionais regionais do continente, que consta do anexo ao despacho
n.o 18 482/2006, de 10 de Agosto de 2006, publicado no Diário da
República, 2.a série, n.o 177, de 13 de Setembro de 2006, o Centro
de Estudos e Formação Autárquica (CEFA) celebrou, com cada um
dos PO Regionais, contrato-programa para, nomeadamente, avaliar
as propostas de candidatura aos pedidos de financiamento a que se
refere o aludido regulamento.
Para o efeito é constituído no CEFA um júri de análise das propostas, cuja constituição é a seguinte:
a) Dr. João Paulo Lima Barbosa de Melo, presidente do CEFA,
que preside;
b) Dr. Nuno Manuel Marques Pereira, vice-presidente do CEFA;
c) Professor Fernando Manuel dos Santos Ramos, da Universidade
de Aveiro;
d) Professor António Manuel Ferreira Martins, da Universidade
de Coimbra;
e) Professor António Pimenta Costa Gonçalves, da Universidade
de Coimbra.
20 de Março de 2007. — O Secretário de Estado Adjunto e da
Administração Local, Eduardo Arménio do Nascimento Cabrita.

Centro de Estudos e Formação Autárquica, I. P.
Despacho (extracto) n.o 6304/2007
Por despacho de 23 de Fevereiro de 2007 do presidente do conselho
directivo do Centro de Estudos e Formação Autárquica, I. P., a licen-

ciada Carla Manuela Amaro dos Santos, assistente administrativa principal da carreira de assistente administrativo do quadro de pessoal
do Centro de Estudos e Formação Autárquica, foi nomeada, em comissão de serviço extraordinária, pelo período de um ano, com efeitos
a partir da data do despacho, na categoria de estagiária da carreira
de técnico superior, com vista à reclassificação profissional na categoria de técnica superior de 2.a classe. (Isento de fiscalização prévia
do Tribunal de Contas.)
12 de Março de 2007. — A Chefe da Divisão de Administração
Geral, Joana Janeiro da Costa.
Despacho (extracto) n.o 6305/2007
Por despacho do subdirector do Instituto dos Arquivos Nacionais/Torre do Tombo de 23 de Fevereiro de 2007, por delegação,
foi a Paulo César Mariz Pedras Lourenço, técnico profissional de
2.a classe da carreira de técnico-profissional de arquivo do quadro
de pessoal do Arquivo Distrital de Faro, autorizado o exercício de
funções correspondentes às da carreira de técnico superior de arquivo,
em comissão de serviço extraordinária, pelo período de seis meses,
nos termos do n.o 2 do artigo 6.o do Decreto-Lei n.o 497/99, de 19
de Novembro, com a remuneração correspondente ao escalão 1,
índice 400, tendo em vista a reclassificação profissional em lugar de
técnico superior de 2.a classe, da carreira de técnico superior de
arquivo.
8 de Março de 2007. — O Subdirector, José Carlos Nascimento.
Despacho (extracto) n.o 6306/2007
Por despacho de 15 de Fevereiro de 2007 do Secretário de Estado
Adjunto e da Administração Local, foi autorizada a renovação da
licença especial para o exercício de funções na Região Administrativa
Especial de Macau ao licenciado Luís Manuel Cerqueira da Costa
Ferreira pelo período de um ano, a partir de 5 de Março de 2007.
(Isento de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)
12 de Março de 2007. — A Chefe de Divisão de Administração
Geral, Joana Janeiro da Costa.
Despacho (extracto) n.o 6307/2007
Por despacho de 23 de Fevereiro de 2007 do presidente do conselho
directivo do Centro de Estudos e Formação Autárquica, I. P., foi
Maria de Fátima Fortes Fonseca Santos, técnica superior de 1.a classe
da carreira de técnico superior do quadro de pessoal do Centro de
Estudos e Formação Autárquica, nomeada definitivamente, precedendo concurso e após confirmação de cabimento orçamental, nos
termos da Resolução do Conselho de Ministros n.o 97/2002, de 18
de Maio, técnica superior principal da mesma carreira e quadro, com
efeitos reportados à data do despacho, considerando-se exonerada
da categoria anterior a partir da mesma data. (Isento de fiscalização
prévia do Tribunal de Contas.)
13 de Março de 2007. — A Chefe da Divisão de Administração
Geral, Joana Janeiro da Costa.
Despacho (extracto) n.o 6308/2007
Por despacho de 9 de Março de 2007 do presidente do conselho
directivo do Centro de Estudos e Formação Autárquica, I. P., Maria
de Lurdes Cardoso Feitor, assistente administrativa principal da carreira de assistente administrativo do quadro de pessoal do Centro
de Estudos e Formação Autárquica, foi nomeada definitivamente,
precedendo concurso, e após confirmação de cabimento orçamental,
nos termos da Resolução do Conselho de Ministros n.o 97/2002, de
18 de Maio, assistente administrativa especialista da mesma carreira
e quadro, com efeitos reportados à data do despacho, considerando-se
exonerada da categoria anterior a partir da mesma data. (Isento de
fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)
13 de Março de 2007. — A Chefe de Divisão de Administração
Geral, Joana Janeiro da Costa.

