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Algarve — autorizada a prorrogação da requisição neste Serviço
por mais um ano, com efeitos a partir de 18 de Outubro de 2005.
(Isento de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)
22 de Setembro de 2005. — O Chefe do Departamento de Gestão
e Administração de Recursos Humanos, António José dos Santos
Carvalho.
Despacho (extracto) n.o 21 216/2005 (2.a série). — Por despacho de 21 de Setembro de 2005 do director-geral do Serviço de
Estrangeiros e Fronteiras, ao abrigo da alínea b) do n.o I do despacho
de delegação de competências n.o 15 881/2005 (2.a série), publicado
no Diário da República, 2.a série, n.o 139, de 21 de Julho de 2005:
António João Teixeira Paredes, especialista adjunto de nível 4 de
nomeação definitiva da carreira de apoio à investigação e fiscalização do quadro de pessoal do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras
do Ministério da Administração Interna — dada por finda a situação
de licença sem vencimento por 90 dias, com efeitos reportados
a 25 de Agosto de 2005. (Isento de fiscalização prévia do Tribunal
de Contas.)
22 de Setembro de 2005. — O Chefe do Departamento de Gestão
e Administração de Recursos Humanos, António José dos Santos
Carvalho.
Despacho (extracto) n.o 21 217/2005 (2.a série). — Por despacho de 21 de Setembro de 2005 do director-geral do Serviço de
Estrangeiros e Fronteiras, ao abrigo do disposto no n.o 1 do artigo 30.o
da Lei n.o 2/2004, de 15 de Janeiro:
Licenciado César José de Jesus Inácio, a exercer ininterruptamente
funções dirigentes desde 16 de Janeiro de 2001 — nomeado nos
termos do disposto nos n.os 2 e 3 do artigo 29.o e 30.o da Lei
n.o 2/2004, de 15 de Janeiro, na categoria de inspector superior
de nível 2, da carreira de investigação e fiscalização, com efeitos
a partir de 16 de Janeiro de 2004, em lugar a aditar automaticamente
ao quadro de pessoal, a extinguir quando vagar. (Não carece de
fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)
22 de Setembro de 2005. — O Chefe do Departamento de Gestão
e Administração de Recursos Humanos, António José dos Santos
Carvalho.
Despacho (extracto) n.o 21 218/2005 (2.a série). — Por despacho de 15 de Setembro de 2005 do conselho de administração dos
Hospitais da Universidade de Coimbra:
Sílvia Glória Rodrigues Pedro Gonçalves, assistente administrativa
principal do quadro de pessoal dos Hospitais da Universidade de
Coimbra — autorizada a prorrogação da requisição neste Serviço
por mais um ano, com efeitos a partir de 11 de Agosto 2005. (Isento
de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)
22 de Setembro de 2005. — O Chefe do Departamento de Gestão
e Administração de Recursos Humanos, António José dos Santos
Carvalho.
Despacho (extracto) n.o 21 219/2005 (2.a série). — Por despacho de 22 de Setembro de 2005 do director-geral do Serviço de
Estrangeiros e Fronteiras, no uso da competência própria constante
no artigo 7.o da Lei n.o 2/2004, de 15 de Janeiro:
Leonilde Rute Soares Esteves, chefe do Núcleo Regional de Afastamento da Direcção Regional de Lisboa, Vale do Tejo e Alentejo — renovada a comissão de serviço no respectivo cargo de chefia,
nos termos do n.o 2 do artigo 68.o do Decreto-Lei n.o 252/2000,
de 16 de Outubro, com efeitos reportados a 25 de Julho de 2005.
(Isento de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)
23 de Setembro de 2005. — O Chefe do Departamento de Gestão
e Administração de Recursos Humanos, António José dos Santos
Carvalho.
Despacho (extracto) n.o 21 220/2005 (2.a série). — Por despacho de 16 de Setembro de 2005 da vereadora da Câmara Municipal
da Figueira da Foz:
Maria Helena Ramos Pereira, chefe de secção do quadro de pessoal
da Câmara Municipal da Figueira da Foz — autorizada a prorrogação da requisição neste serviço, por mais um ano, com efeitos
a partir de 1 de Outubro de 2005. (Isento de fiscalização prévia
do Tribunal de Contas.)
27 de Setembro de 2005. — O Chefe do Departamento de Gestão
e Administração de Recursos Humanos, António José dos Santos
Carvalho.
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Gabinete do Ministro
Despacho n.o 21 221/2005 (2.a série). — Atento o disposto nos
artigos 8.o, alínea b), 9.o, 12.o e 13.o do Decreto-Lei n.o 133/85, de
2 de Maio, e no Decreto-Lei n.o 234-B/98, de 28 de Julho, na redacção
dada pelo Decreto-Lei n.o 204/2001, de 26 de Julho, e em conformidade com o mapa anexo a que se refere o n.o 2 do artigo 1.o
do Decreto-Lei n.o 29/2004, de 6 de Fevereiro, autorizo a contratação
de Maria Rui Ferreira da Fonseca para exercer o cargo de conselheira
de imprensa na Representação Permanente de Portugal junto da
União Europeia — REPER, em Bruxelas, indo ocupar o lugar vago
resultante da cessação de funções do Dr. Jaime Van Zeller Leitão.
O funcionário perceberá um vencimento ilíquido de E 1395,50, correspondente ao índice 440, escalão 1, conforme mapa anexo ao
Decreto Regulamentar n.o 22/91, de 17 de Abril.
Pessoal não vinculado. Processo de admissão ao abrigo da autorização do Primeiro-Ministro e do Secretário de Estado Adjunto e
do Orçamento, pelo Ministro de Estado e das Finanças, de 24 de
Agosto de 2005, publicado no Diário da República, 2.a série, n.o 174,
de 9 de Setembro de 2005.
Fica delegada no director do Departamento Geral de Administração
a competência para a assinatura do referido contrato.
26 de Setembro de 2005. — O Ministro de Estado e dos Negócios
Estrangeiros, Diogo Pinto de Freitas do Amaral.
Despacho n.o 21 222/2005 (2.a série). — Nos termos constantes
do despacho ministerial que nomeou, em comissão de serviço, o conselheiro de embaixada do quadro I do Ministério dos Negócios Estrangeiros, pessoal diplomático, Jaime Van Zeller Leitão para o cargo
de conselheiro de imprensa na Representação Permanente de Portugal
junto da União Europeia — REPER, em Bruxelas, conforme consta
do extracto objecto de publicação no Diário da República, 2.a série,
de 8 de Maio de 2003;
Considerando a futura nomeação do funcionário em questão para
desempenhar funções ligadas à preparação e logística da próxima
presidência portuguesa da União Europeia, cargo que Portugal assumirá no 2.o semestre de 2007:
Determino, ao abrigo do disposto no n.o 2 do artigo 10.o do Decreto-Lei n.o 133/85, de 2 de Maio, o termo da comissão de serviço
e a consequente cessação de funções do Dr. Jaime Van Zeller Leitão
do cargo de conselheiro de imprensa na Representação Permanente
de Portugal junto da União Europeia — REPER, em Bruxelas.
De acordo com o disposto na legislação mencionada, as funções
deverão cessar até ao limite de 90 dias após a comunicação do presente
despacho.
26 de Setembro de 2005. — O Ministro de Estado e dos Negócios
Estrangeiros, Diogo Pinto de Freitas do Amaral.

Departamento Geral de Administração
Despacho (extracto) n.o 21 223/2005 (2.a série):
Ana Cristina Moreira da Silva, assistente administrativa principal do
quadro do pessoal da Direcção-Geral da Administração da Justiça — despachos do secretário-geral do Ministério dos Negócios
Estrangeiros de 2 de Agosto de 2005 e do subdirector-geral da
Administração da Justiça de 29 de Agosto de 2005 transferindo-a
com a mesma categoria, para o quadro I do pessoal do Ministério
dos Negócios Estrangeiros, pessoal administrativo, com efeitos a
partir de 17 de Outubro de 2005. (Não carece de fiscalização prévia
do Tribunal de Contas.)
19 de Setembro de 2005. — O Director, Renato Pinho Marques.

MINISTÉRIO DAS FINANÇAS
E DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
Direcção-Geral dos Impostos
Aviso (extracto) n.o 8763/2005 (2.a série). — Por despacho da
subdirectora-geral de 20 de Setembro de 2005, por delegação de competências do director-geral dos Impostos:
Nuno Miguel Brites de Sá Alves, técnico de administração tributária-adjunto do quadro de pessoal da Direcção-Geral dos Impos-

