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DIÁRIO DA REPÚBLICA — II SÉRIE

Aviso n.o 8130/2005 (2.a série). — Por decreto do Secretário de
Estado Adjunto e da Administração Interna de 19 de Agosto de 2005,
foi concedida a nacionalidade portuguesa, por naturalização, a César
Henrique Januário Barbosa, natural de Goiânia, República Federativa
do Brasil, de nacionalidade brasileira, nascido a 17 de Abril de 1966,
o qual poderá gozar os direitos e prerrogativas inerentes depois de
cumprido o disposto no artigo 34.o do Decreto-Lei n.o 322/82, de
12 de Agosto, com as alterações introduzidas pelos Decretos-Leis
n.os 253/94, de 20 de Outubro, e 37/97, de 31 de Janeiro.

nistério do Planeamento, nos termos do Decreto-Lei n.o 196/2002,
de 25 de Setembro, publicado no Diário da República, 1.a série, n.o 222,
de 25 de Setembro de 2002, e existindo no referido quadro de pessoal,
aprovado pelo Decreto-Lei n.o 272/91, de 7 de Agosto, um lugar de
assistente administrativo principal da carreira de assistente administrativo a extinguir quando vagar, declara-se a sua extinção, em virtude
de ter ocorrido a sua vacatura por transferência do respectivo titular,
Alice de Jesus Antunes da Rocha, para outro serviço da administração
central.

2 de Setembro de 2005. — Pelo Director-Geral, a Chefe do Departamento de Nacionalidade, Marina Nogueira Portugal.

5 de Setembro de 2005. — O Secretário-Geral, João Inácio Simões
de Almeida.

Aviso n.o 8131/2005 (2.a série). — Por decreto do Secretário de
Estado Adjunto e da Administração Interna de 19 de Agosto de 2005,
foi concedida a nacionalidade portuguesa, por naturalização, a Benvindo da Costa, natural de Nossa Senhora da Graça, República de
Cabo Verde, de nacionalidade cabo-verdiana, nascido a 28 de Outubro
de 1963, o qual poderá gozar os direitos e prerrogativas inerentes
depois de cumprido o disposto no artigo 34.o do Decreto-Lei
n.o 322/82, de 12 de Agosto, com as alterações introduzidas pelos
Decretos-Leis n.os 253/94, de 20 de Outubro, e 37/97, de 31 de Janeiro.
2 de Setembro de 2005. — Pelo Director-Geral, a Chefe do Departamento de Nacionalidade, Marina Nogueira Portugal.
Aviso n.o 8132/2005 (2.a série). — Por decreto do Secretário de
Estado Adjunto e da Administração Interna de 19 de Agosto de 2005,
foi concedida a nacionalidade portuguesa, por naturalização, a Paulo
Monteiro, natural de Bissau, República da Guiné-Bissau, de nacionalidade guineense, nascido a 29 de Setembro de 1966, o qual poderá
gozar os direitos e prerrogativas inerentes, depois de cumprido o
disposto no artigo 34.o do Decreto-Lei n.o 322/82, de 12 de Agosto,
com as alterações introduzidas pelos Decretos-Leis n.os 253/94, de
20 de Outubro, e 37/97, de 31 de Janeiro.

Despacho (extracto) n.o 20 025/2005 (2.a série). — Por despacho de 28 de Abril de 2005 do secretário-geral do Ministério das
Finanças e da Administração Pública e obtido parecer favorável do
general Chefe do Estado-Maior do Exército:
Helena Maria de Elvas Nunes Brázio, assistente administrativa do
quadro de pessoal do Ministério da Defesa Nacional, posicionada
no escalão 3, índice 218 — transferida para idêntico lugar do quadro
de pessoal da Secretaria-Geral do Ministério das Finanças e da
Administração Pública, ficando exonerada do lugar de origem com
efeitos reportados ao dia 1 de Agosto de 2005. (Não está sujeito
a fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)
5 de Setembro de 2005. — O Secretário-Geral, João I. Simões de
Almeida.

Direcção-Geral das Alfândegas e dos Impostos
Especiais sobre o Consumo
Despacho (extracto) n.o 20 026/2005 (2.a série). — Pelo despacho n.o 1008/2005-XVII, de 29 de Agosto, do Secretário de Estado
dos Assuntos Fiscais:

2 de Setembro de 2005. — Pelo Director-Geral, a Chefe do Departamento de Nacionalidade, Marina Nogueira Portugal.

Laura Braga Moreno Ferreira, secretária aduaneira de 2.a classe —
autorizada a regressar ao serviço da situação de licença sem vencimento de longa duração, com efeitos a partir de 1 de Setembro
de 2005. (Não carece de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)

Despacho (extracto) n.o 20 023/2005 (2.a série). — Por despacho de 1 de Setembro de 2005 da subdirectora-geral da Direcção-Geral dos Serviços Prisionais:

31 de Agosto de 2005. — Pelo Director de Serviços de Gestão de
Recursos Humanos, a Chefe de Divisão do Regime Jurídico do Pessoal, Maria Lídia do Espírito Santo Carvalho Soares.

Salvador António dos Santos Amado, assistente administrativo principal do quadro de pessoal da Direcção-Geral dos Serviços Prisionais — autorizada a prorrogação da requisição neste Serviço por
mais um ano, com efeitos a partir de 15 de Setembro de 2005.
(Isento de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)

Despacho n.o 20 027/2005 (2.a série). — Nos termos do disposto
no n.o 2 do artigo 41.o do Código do Procedimento Administrativo,
designo meu substituto, nas minhas ausências e impedimentos, o subdirector-geral licenciado José Pereira de Figueiredo, com excepção
da competência a que se refere a alínea a) do n.o 4 da Portaria
n.o 824/91, de 14 de Agosto, alterada pela Portaria n.o 414/2003, de
22 de Maio, em que é meu substituto o subdirector-geral licenciado
João Martins.

7 de Setembro de 2005. — O Chefe do Departamento de Gestão
e Administração de Recursos Humanos, António José dos Santos
Carvalho.
Despacho (extracto) n.o 20 024/2005 (2.a série). — Por despacho de 31 de Agosto de 2005 do director-geral-adjunto do Serviço
de Estrangeiros e Fronteiras:
Sandra Maria de Sousa Trindade Oliveira, inspectora de nível 1 da
carreira de investigação e fiscalização do quadro de pessoal do
Serviço de Estrangeiros e Fronteiras — nomeada, em comissão de
serviço e pelo período de três anos renováveis, nos termos do n.o 2
do artigo 68.o do Decreto-Lei n.o 252/2000, de 16 de Outubro,
no cargo de chefe da delegação de Évora do SEF, com efeitos
a partir de 5 de Setembro de 2005, sendo dada por finda a comissão
de serviço no cargo de chefe do Departamento Regional de Emissão
de Documentos da Direcção Regional de Lisboa, Vale do Tejo
e Alentejo. (Não carece de fiscalização prévia do Tribunal de
Contas.)
7 de Setembro de 2005. — O Chefe do Departamento de Gestão
e Administração de Recursos Humanos, António José dos Santos
Carvalho.

MINISTÉRIO DAS FINANÇAS
E DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
Secretaria-Geral
Declaração n.o 197/2005 (2.a série). — Tendo sido atribuída à
Secretaria-Geral do Ministério das Finanças e da Administração
Pública a gestão do pessoal da extinta Auditoria Jurídica do ex-Mi-

1 de Setembro de 2005. — O Director-Geral, Luís da Silva Laço.

Instituto de Informática
o

Aviso n. 8133/2005 (2.a série). — Dando cumprimento ao disposto no artigo 2.o do Decreto-Lei n.o 153/2001, de 7 de Maio, publica-se a listagem do equipamento doado pelo Instituto de Informática
até ao final do 1.o semestre de 2005:

Nome da instituição beneficiária

Equipamento

Número
de
inventário

1

17 861

2

17 803
e 17 860

4

20 948,
20 949, 20 950
e 20 951

PC com correspondentes monitores,
teclados e ratos:
Hospital de Santa Maria . . . . . . . . . .
Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários do Entroncamento . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Impressora, terminal e respectivo software:
Associação dos Cegos e Amblíopes
de Portugal — ACAPO . . . . . . . .

26 de Agosto de 2005. — O Presidente do Conselho de Direcção,
João Paulo Barata Catarino Tavares.

