N.o 15 — 21 de Janeiro de 2005

DIÁRIO DA REPÚBLICA — II SÉRIE

Despacho n.o 1416/2005 (2.a série). — Por despacho da signatária desta data, no uso de competência delegada e precedido de
confirmação dos pressupostos para acesso na carreira pela Secretaria-Geral do Ministério das Finanças e da Administração Pública:

1051

Departamento Geral de Administração
Despacho (extracto) n.o 1421/2005 (2.a série):

Laurinda Rodrigues Ferreira, assessora, da carreira técnica superior,
de dotação global, do quadro de pessoal desta Direcção-Geral — nomeada na categoria de assessora principal, da carreira técnica superior, de dotação global, do quadro de pessoal desta Direcção-Geral, com dispensa de concurso, com efeitos reportados a
16 de Dezembro de 2003.

Carolina Feilman Gentil Quina, conselheira técnica principal colocada
na Representação Permanente de Portugal junto da União Europeia
(REPER), em Bruxelas, em regime de contrato administrativo de
provimento — despacho de 17 de Dezembro de 2004 determinando
o termo do referido contrato e a consequente cessação das referidas
funções, com efeitos a partir de 2 de Fevereiro de 2005. (Não
carece de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)

3 de Janeiro de 2005. — A Subdirectora-Geral, Maria Manuela
Brandão.

27 de Dezembro de 2004. — O Director, Renato Pinho Marques.

Direcção-Geral do Tesouro
Despacho (extracto) n.o 1417/2005 (2.a série). — Por despacho
de 6 de Janeiro de 2005 da directora-geral do Tesouro, no uso de
competência própria:
Maria Ana Vieira Nabais Dias, Jorge Manuel Soares Leitão, Isabel
Maria Lacerda de Sousa Costa Lopes Monteiro, Helena Maria
Guerreiro Vieira, Maria Margarida Pimentão de Abreu Vasconcelos Ramos, Maria da Graça Teixeira Martins da Mota Gomes
e Mateus Alberto Batuca Nanita, titulares dos lugares de técnicos
de fazenda especialistas, da carreira técnica de fazenda, do quadro
de pessoal desta Direcção-Geral — nomeados definitivamente, precedendo concurso, e obtida confirmação da declaração de cabimento orçamental da 3.a Delegação da Direcção-Geral do Orçamento, técnicos de fazenda especialistas principais, da mesma carreira e quadro de pessoal, com efeitos à data do despacho. (Isento
de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)
10 de Janeiro de 2005. — A Directora-Geral, Maria dos Anjos Nunes
Capote.

Instituto para a Gestão das Lojas do Cidadão
Despacho (extracto) n.o 1418/2005 (2.a série). — Por deliberação da direcção do IGLC e nos termos do n.o 5 do artigo 27.o
do Decreto-Lei n.o 427/89, de 9 de Dezembro, foi requisitada ao
Instituto Nacional de Administração, para o desempenho de funções
de assessoria jurídica no Instituto para a Gestão das Lojas do Cidadão,
a técnica superior de 1.a classe Alexandra Maria Afonso Ribeiro,
com efeitos reportados a 15 de Janeiro de 2005.
4 de Janeiro de 2005. — O Presidente, Carlos António Gomes
Mamede.

MINISTÉRIO DOS NEGÓCIOS ESTRANGEIROS
Gabinete do Ministro
o

a

Despacho n.o 1422/2005 (2.a série). — Pedro Manuel Silva Esteves Pereira, adido técnico colocado na Representação Permanente
de Portugal junto da União Europeia (REPER), em Bruxelas, em
regime de contrato administrativo de provimento — despacho de 17 de
Dezembro de 2004 determinando o termo do referido contrato e
a consequente cessação das referidas funções, com efeitos a partir
de 2 de Fevereiro de 2005. (Não carece de fiscalização prévia do
Tribunal de Contas.)
27 de Dezembro de 2004. — O Director, Renato Pinho Marques.
Despacho (extracto) n.o 1423/2005 (2.a série):
Branca Maria Pereira da Silva Martins da Cruz, técnica superior principal do quadro I do pessoal do Ministério dos Negócios Estrangeiros, pessoal técnico superior, equiparada a bolseiro fora do
País — despacho de 22 de Dezembro de 2004 autorizando a prorrogação da referida equiparação até ao dia 31 de Março de 2005.
(Não carece de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)
3 de Janeiro de 2005. — O Director, Renato Pinho Marques.
Rectificação n.o 88/2005. — Para os devidos efeitos rectifica-se
o aviso n.o 12 106/2004, inserido no Diário da República, 2.a série,
n.o 303, de 29 de Dezembro de 2004, a p. 19 280, pelo que onde
se lê «Noémia de Matos Barros Matos Azinheira [. . .] Maria Dulce
Moço Galvão da Silva Catarro» deve ler-se «Noémia de Matos Rosa
de Barros Azinheira [. . .] Maria Dulce Galvão da Silva Moço
Catarro».
30 de Dezembro de 2004. — O Director, Renato Pinho Marques.
Rectificação n.o 89/2005. — Para os devidos efeitos rectifica-se
o despacho (extracto) n.o 24 856/2004, inserido no Diário da República,
2.a série, n.o 282, de 2 de Dezembro de 2004, a p. 17 978, pelo que
onde se lê:
«Gonçalo Aires de Santa Clara Gomes, embaixador do quadro I do
pessoal do Ministério dos Negócios Estrangeiros, pessoal diplomático — despacho conjunto de 3 de Novembro de 2004 exonerando-o das referidas funções, com efeitos a partir de 19 de Novembro de 2004.»
deve ler-se:

os

Despacho n. 1419/2005 (2. série). — Nos termos dos n. 1
e 2 do artigo 73.o do Decreto-Lei n.o 40-A/98, de 27 de Fevereiro,
e atendendo à relevância político-diplomática das funções a desempenhar no contexto da política externa portuguesa consideradas de
interesse público, designo a ministra plenipotenciária de 1.a classe
Ana Maria da Silva Marques Martinho para exercer funções no Gabinete do Presidente da Comissão Europeia, com efeitos a partir de
3 de Janeiro de 2005.
Em conformidade com o disposto no n.o 3 do artigo 73.o do Decreto-Lei n.o 40-A/98, de 27 de Fevereiro, a funcionária diplomática
nomeada manterá o direito a receber a diferença entre os abonos
que teria nos termos do artigo 61.o daquele diploma e o vencimento
líquido que auferirá pela Comissão Europeia enquanto exercer as
funções para que foi nomeada.
23 de Dezembro de 2004. — O Ministro dos Negócios Estrangeiros
e das Comunidades Portuguesas, António Victor Martins Monteiro.

Departamento de Assuntos Jurídicos
Despacho n.o 1420/2005 (2.a série). — Ao abrigo do artigo 35.o
do Decreto-Lei n.o 248/85, de 15 de Julho, nomeio para as funções
de minha secretária a assistente administrativa principal Maria de
Lurdes dos Santos Ramos, com efeitos a 1 de Janeiro de 2005.
17 de Dezembro de 2004. — O Director, Luís Serradas Tavares.

«Gonçalo Aires de Santa Clara Gomes, embaixador do quadro I do
pessoal do Ministério dos Negócios Estrangeiros, pessoal diplomático, a exercer o cargo de representante permanente de Portugal
junto da Organização das Nações Unidas (ONU), em Nova Iorque — despacho conjunto de 3 de Novembro de 2004 exonerando-o
do cargo, com efeitos a partir de 19 de Novembro de 2004.»
4 de Janeiro de 2005. — O Director, Renato Pinho Marques.

MINISTÉRIO DA ADMINISTRAÇÃO INTERNA
Secretaria-Geral
Despacho n.o 1424/2005 (2.a série). — Por meu despacho de
10 de Janeiro de 2005:
Olívia Monteiro Santos Quintas, técnica de informática de grau 2,
nível 2, do quadro de pessoal desta Secretaria-Geral, e Alfredo
Gomes Mendes técnico de informática de grau 2, nível 2, do quadro
de pessoal do ex-Instituto Geológico e Mineiro — nomeados, precedendo concurso, para a categoria de técnico de informática de
grau 3, nível 1, do grupo de pessoal de informática do quadro
de pessoal da Secretaria-Geral do Ministério da Administração
Interna. (Isento de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)

