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4 — Nos termos do n.o 3 do artigo 137.o do Código do Procedimento
Administrativo, ficam ratificados todos os actos praticados até à publicação do presente despacho no Diário da República .
25 de Janeiro de 2005. — O Comandante, Carlos Alberto Malheiro
Potier, coronel de cavalaria.
Despacho n.o 3966/2005 (2.a série). — Subdelegação de competências. — 1 — Ao abrigo da autorização que me é conferida pelo
n.o 10.1 do despacho n.o 01/2005, de 6 de Janeiro, do tenente-general
comandante-geral, subdelego no comandante do 3.o Esquadrão do
Regimento de Cavalaria, capitão de cavalaria Duarte Reis Marques
Jacinto, as competências relativas aos seguintes actos de gestão orçamental e de realização de despesas:
1) Autorizar as despesas que hajam de efectuar-se com empreitadas de obras públicas, aquisição de bens e serviços, até
ao limite de E 5000, nos termos da alínea a) do n.o 1 do
artigo 17.o do Decreto-Lei n.o 197/99, de 8 de Junho;
2) Autorizar as despesas relativas à execução de planos ou programas plurianuais, legalmente aprovados, até ao montante
de E 10 000, nos termos da alínea a) do n.o 3 do artigo 17.o
do Decreto-Lei n.o 197/99, de 8 de Junho.
2 — A subdelegação de competências a que se refere este despacho
entende-se sem prejuízo de poderes de avocação e superintendência.
3 — O presente despacho produz efeitos desde 29 de Abril de 2004.
4 — Nos termos do n.o 3 do artigo 137.o do Código do Procedimento
Administrativo, ficam ratificados todos os actos praticados até à publicação do presente despacho no Diário da República.
5 — Fica revogado o despacho n.o 23 438/2003 (2.a série), de 10
de Novembro.
25 de Janeiro de 2005. — O Comandante, Carlos Alberto Malheiro
Potier, coronel de cavalaria.

Direcção Nacional da Polícia de Segurança Pública
Departamento de Recursos Humanos
Rectificação n.o 274/2005. — Por ter sido publicado com inexactidão o despacho (extracto) n.o 1939/2005, publicado no Diário
da República, 2.a série, n.o 19, de 27 de Janeiro de 2005, referente
à transferência da assistente administrativa especialista Maria Castália
da Silva Pires pelo presente rectifica-se que onde se lê «(escalão 1,
índice 269),» deve ler-se «(escalão 3, índice 295),».
28 de Janeiro de 2005. — O Director, João Carlos de Jesus Filipe
Ribeiro, subintendente.

Serviço de Estrangeiros e Fronteiras
Rectificação n.o 275/2005. — Por ter saído com inexactidão a
publicação da rectificação n.o 2274/2004 no Diário da República,
2.a série, n.o 290, de 13 de Dezembro de 2004, lista n.o 46/2004, despacho n.o 22 291/2004 (2.a série), relativamente à concessão do estatuto
de igualdade de direitos e deveres e de direitos políticos previsto
no Tratado de Amizade, Cooperação e Consulta entre a República
Portuguesa e a República Federativa do Brasil, e nos termos dos
artigos 15.o e 17.o da Resolução da Assembleia da República
n.o 83/2000, de 14 de Dezembro, conjugados com os artigos 2.o e
5.o do Decreto-Lei n.o 154/2003, de 15 de Julho, rectifica-se que onde
se lê:
Data
de
nascimento

«Tatiana Carvalho Buarque de Hollanda . . . . . . . . . . . . . .
deve ler-se:
«Tatiana Carvalho Buarque de Hollanda . . . . . . . . . . . . . .

20-5-74»
Data
de
nascimento

20-6-74»

27 de Janeiro de 2005. — O Director-Geral-Adjunto, Nuno Soares
de Oliveira.

Serviço Nacional de Bombeiros e Protecção Civil
Rectificação n.o 276/2005. — Por ter saído com inexactidão o
despacho n.o 25 428/2004 (2.a série), publicado no Diário da República,
2.a série, n.o 288, de 10 de Dezembro de 2004, a p. 18 473, referente

N.o 38 — 23 de Fevereiro de 2005

à transferência da licenciada Paula Alexandra dos Santos Almeida,
técnica superior de 1.a classe do quadro de pessoal da Câmara Municipal de Lisboa, rectifica-se que onde se lê «com efeitos à data da
publicação no Diário da Repúlica» deve ler-se «com efeitos a 24 de
Janeiro de 2005».
21 de Janeiro de 2005. — O Presidente, Manuel João Ribeiro.

MINISTÉRIO DA JUSTIÇA
Direcção-Geral dos Serviços Prisionais
Despacho (extracto) n.o 3967/2005 (2.a série). — Por meu despacho de 10 de Novembro de 2004, no exercício de competência
delegada:
Ana Cristina Santos Rama Sorrilha, guarda de nomeação definitiva — autorizado o gozo da licença sem vencimento até 90 dias
com início em 16 de Novembro de 2004.
14 de Janeiro de 2004. — A Subdirectora-Geral, Maria Fernanda
Farinha.
Despacho (extracto) n.o 3968/2005 (2.a série). — Por meu despacho de 13 de Janeiro de 2005 no exercício de competência delegada:
José Augusto Ramos Manteigas Vaz, assistente administrativo especialista — nomeado, em regime de substituição, para exercer funções de chefe de secção no estabelecimento prisional de Leiria,
com efeitos a partir de 1 de Fevereiro de 2005 e até ao preenchimento do lugar.
18 de Janeiro de 2005. — A Subdirectora-Geral, Maria Fernanda
Farinha.

MINISTÉRIO DAS CIDADES, ADMINISTRAÇÃO LOCAL,
HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL
Gabinete do Secretário de Estado
do Desenvolvimento Regional
Despacho n.o 3969/2005 (2.a série). — Através dos despachos
n.os 14 907/2004, 14 908/2004, 14 909/2004 e 14 910/2004 (2.a série),
do Ministro das Cidades, Ordenamento do Território e Ambiente,
publicados no Diário da República, 2.a série, n.o 173, de 24 de Julho
de 2004, foram constituídas, respectivamente, nos termos e para os
efeitos previstos no n.o 3 do artigo 3.o do Decreto-Lei n.o 314/2000,
de 2 de Dezembro, as seguintes comissões técnicas de acompanhamento: comissão técnica de acompanhamento do Plano de Pormenor
do Flexeiro e Mercado, comissão técnica de acompanhamento do
Plano de Pormenor do Parque Desportivo do Açude da Pedra, comissão técnica de acompanhamento do Plano de Pormenor da Área de
Reconversão Urbana de Bacelos e a comissão técnica de acompanhamento do Plano de Pormenor do Parque Temático, todos integrados na zona de intervenção do Programa POLIS em Tomar.
Considerando que o Secretário de Estado Adjunto e das Obras
Públicas procedeu, entretanto, à designação, em substituição do engenheiro António João da Fonseca Pontes, do engenheiro Alcindo Cordeiro para integrar as referidas comissões técnicas de acompanhamento, importa agora proceder à alteração devida dos mencionados
despachos n.os 14 907/2004, 14 908/2004, 14 909/2004 e 14 910/2004
(2.a série), publicados no Diário da República, 2.a série, n.o 173, de
24 de Julho de 2004.
Nestes termos, e no exercício das competências que me foram delegadas pelo Ministro das Cidades, Administração Local, Habitação
e Desenvolvimento Regional, através do despacho n.o 24 522/2004
(2.a série), publicado no Diário da República, 2.a série, n.o 278, de
26 de Novembro de 2004, determino que as comissões técnicas de
acompanhamento dos Planos de Pormenor do Flexeiro e Mercado,
do Parque Desportivo do Açude da Pedra, da Área de Reconversão
Urbana de Bacelos e do Parque Temático, integrados na zona de
intervenção do Programa POLIS em Tomar, passem a ser integradas
pelo engenheiro Alcindo Cordeiro, em representação do Ministro das

