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O presente despacho produz efeitos a 21 de Julho de 2005, ficando
ratificados os actos entretanto praticados no âmbito dos poderes acima
subdelegados.
17 de Novembro de 2005. — O Ministro de Estado e das Finanças,
Fernando Teixeira dos Santos.
Despacho n.o 25 047/2005 (2.a série). — Nos termos do
artigo 11.o do Decreto-Lei n.o 262/88, de 23 de Julho, é dado como
findo, a seu pedido, o destacamento do núcleo de apoio administrativo
do meu Gabinete da assistente administrativa principal do quadro
de pessoal da Direcção-Geral dos Impostos Adélia Juk Keu Chin
Malta.
O presente despacho produz efeitos a partir de 10 de Outubro
de 2005.
17 de Novembro de 2005. — O Ministro de Estado e das Finanças,
Fernando Teixeira dos Santos.
Despacho n.o 25 048/2005 (2.a série). — Nos termos do
artigo 11.o do Decreto-Lei n.o 262/88, de 23 de Julho, é dado como
findo o destacamento do núcleo de apoio administrativo do meu Gabinete da técnica profissional especialista principal do quadro da Secretaria-Geral do Ministério das Finanças e da Administração Pública
Maria da Luz Rodrigues Varagilal.
O presente despacho produz efeitos a partir de 22 de Outubro
de 2005.
17 de Novembro de 2005. — O Ministro de Estado e das Finanças,
Fernando Teixeira dos Santos.
Despacho n.o 25 049/2005 (2.a série). — A Resolução do Conselho de Ministros n.o 124/2005, de 8 de Julho, publicada no Diário
da República, 1.a série, de 4 de Agosto de 2005, aprovou o Programa
de Reestruturação da Administração Central do Estado, estabelecendo as respectivas linhas orientadoras.
Pelo despacho conjunto n.o 734/2005, de 29 de Agosto, publicado
em 23 de Setembro de 2005, foi nomeada a comissão técnica que
assegura a condução do Programa. Nos termos do seu n.o 5, o presidente e os membros da comissão auferem uma gratificação mensal
a fixar por despacho do Ministro de Estado e das Finanças.
Assim, nos termos da alínea c) do n.o 1 do artigo 6.o do Decreto-Lei
n.o 110-A/81, de 14 de Maio, e do n.o 5 do despacho conjunto
n.o 734/2005, determino:
1 — O presidente e os membros da comissão técnica que assegura
a condução do Programa de Reestruturação da Administração Central
do Estado auferem, respectivamente, uma gratificação mensal de
E 1200 e de E 1000.
2 — O disposto no número anterior é aplicável na medida em que
não seja prejudicado pelos regimes jurídicos gerais ou especiais de
acumulação de funções e de remunerações relativos aos titulares de
cargos dirigentes e demais trabalhadores da Administração Pública
e aos membros dos gabinetes governamentais.
17 de Novembro de 2005. — O Ministro de Estado e das Finanças,
Fernando Teixeira dos Santos.
Despacho n.o 25 050/2005 (2.a série). — Nos termos do
artigo 11.o do Decreto-Lei n.o 262/88, de 23 de Julho, destaco para
o núcleo de apoio administrativo do meu Gabinete o motorista de
ligeiros do quadro de pessoal da Secretaria-Geral do Ministério das
Finanças e da Administração Pública Artur Jorge Gomes.
O presente despacho produz efeitos a partir de 3 de Novembro
de 2005.
18 de Novembro de 2005. — O Ministro de Estado e das Finanças,
Fernando Teixeira dos Santos.
Despacho n.o 25 051/2005 (2.a série). — Nos termos do
artigo 11.o do Decreto-Lei n.o 262/88, de 23 de Julho, destaco para
o núcleo de apoio administrativo do meu Gabinete Maria de Lurdes
Camelo, assistente administrativa especialista do quadro de pessoal
da Direcção-Geral dos Impostos.
O presente despacho produz efeitos a partir de 10 de Outubro
de 2005.
18 de Novembro de 2005. — O Ministro de Estado e das Finanças,
Fernando Teixeira dos Santos.
Despacho n.o 25 052/2005 (2.a série). — Nos termos do
artigo 11.o do Decreto-Lei n.o 262/88, de 23 de Julho, destaco para
o núcleo de apoio administrativo do meu Gabinete Aida Sofia Choupina Vicente Palma, auxiliar administrativa de 2.a classe do quadro
de pessoal da Direcção-Geral dos Impostos.

N.o 233 — 6 de Dezembro de 2005

O presente despacho produz efeitos a partir de 29 de Setembro
de 2005.
18 de Novembro de 2005. — O Ministro de Estado e das Finanças,
Fernando Teixeira dos Santos.
Rectificação n.o 1982/2005. — Por conter uma inexactidão o despacho n.o 11 877/2005 (2.a série), publicado no Diário da República,
2.a série, de 30 de Maio de 2005, rectifica-se que onde se lê «efeitos
a partir de 2 de Maio de 2005» deve ler-se «efeitos a partir de 1
de Maio de 2005, inclusive».
17 de Novembro de 2005. — O Ministro de Estado e das Finanças,
Fernando Teixeira dos Santos.

Gabinete do Secretário de Estado
da Administração Pública
Despacho n.o 25 053/2005 (2.a série). — Considerando que ao
abrigo do Decreto-Lei n.o 89-G/98, de 13 de Abril, foi concedida
a Catarina Sofia Ramos Alves Gomes licença especial para o exercício
de funções transitórias na Região Administrativa Especial de Macau
(RAEM);
Considerando que a mesma, nos termos do artigo 1.o daquele
diploma legal, solicitou a sua renovação:
Determino que, nos termos do artigo 1.o do Decreto-Lei n.o 89-G/98,
de 13 de Abril, seja renovada a licença especial para o exercício de
funções transitórias na Região Administrativa Especial de Macau,
concedida a Catarina Sofia Ramos Alves Gomes, pelo período de
um ano, com efeitos a partir de 1 de Outubro de 2005.
8 de Novembro de 2005. — O Secretário de Estado da Administração Pública, João Alexandre Tavares Gonçalves de Figueiredo.
Despacho n.o 25 054/2005 (2.a série). — Considerando que ao
abrigo do Decreto-Lei n.o 89-G/98, de 13 de Abril, foi concedida
a Vasco Manuel de Sousa e Brito Lopes licença especial para o exercício de funções transitórias na Região Administrativa Especial de
Macau;
Considerando que o mesmo, nos termos do artigo 1.o daquele
diploma legal, solicitou a sua renovação:
Determino que, nos termos do artigo 1.o do Decreto-Lei n.o 89-G/98,
de 13 de Abril, seja renovada a licença especial para o exercício de
funções transitórias na Região Administrativa Especial de Macau,
concedida a Vasco Manuel de Sousa e Brito Lopes, pelo período
de um ano, com efeitos a partir de 1 de Outubro de 2005.
15 de Novembro de 2005. — O Secretário de Estado da Administração Pública, João Alexandre Tavares Gonçalves de Figueiredo.
Despacho n.o 25 055/2005 (2.a série). — Considerando que ao
abrigo do Decreto-Lei n.o 89-G/98, de 13 de Abril, foi concedida
a Mário Alberto Alves Cardoso licença especial para o exercício de
funções transitórias na Região Administrativa Especial de Macau
(RAEM);
Considerando que o mesmo, nos termos do artigo 1.o daquele
diploma legal, solicitou a sua renovação:
Determino que, nos termos do artigo 1.o do Decreto-Lei n.o 89-G/98,
de 13 de Abril, seja renovada a licença especial para o exercício de
funções transitórias na Região Administrativa Especial de Macau,
concedida a Mário Alberto Alves Cardoso, pelo período de um ano,
com efeitos a partir de 20 de Dezembro de 2005.
15 de Novembro de 2005. — O Secretário de Estado da Administração Pública, João Alexandre Tavares Gonçalves de Figueiredo.
Despacho n.o 25 056/2005 (2.a série). — Considerando que ao
abrigo do Decreto-Lei n.o 89-G/98, de 13 de Abril, foi concedida
a Isabel Maria Martins Neto licença especial para o exercício de funções transitórias na Região Administrativa Especial de Macau;
Considerando que a mesma, nos termos do artigo 1.o daquele
diploma legal, solicitou a sua renovação:
Determino que, nos termos do artigo 1.o do Decreto-Lei n.o 89-G/98,
de 13 de Abril, seja renovada a licença especial para o exercício de
funções transitórias na Região Administrativa Especial de Macau,
concedida a Isabel Maria Martins Neto, pelo período de seis meses,
com efeitos a partir de 1 de Outubro de 2005.
15 de Novembro de 2005. — O Secretário de Estado da Administração Pública, João Alexandre Tavares Gonçalves de Figueiredo.

