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DIÁRIO DA REPÚBLICA — II SÉRIE

MINISTÉRIO DOS NEGÓCIOS ESTRANGEIROS

PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
Gabinete do Primeiro-Ministro
o

a

Departamento Geral de Administração

Despacho n. 12 718/2005 (2. série). — Nos termos do n. 1
do artigo 3.o do Decreto-Lei n.o 322/88, de 23 de Setembro, exonero,
a seu pedido, o capitão Aires Manuel Tavares Marques das funções
de adjunto do meu Gabinete com efeitos a partir de 13 de Maio
de 2005.
o

12 de Maio de 2005. — O Primeiro-Ministro, José Sócrates Carvalho
Pinto de Sousa.

PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
E MINISTÉRIOS DAS FINANÇAS E DA JUSTIÇA
Despacho conjunto n.o 376/2005. — 1 — Nos termos do disposto
no n.o 3 do artigo 20.o, conjugado com o disposto no n.o 3 do artigo 19.o,
ambos da Lei n.o 3/2004, de 15 de Janeiro, é exonerado o licenciado Jaime Paula Homem de Figueiredo Barreiros do cargo de vogal
do conselho directivo do Instituto de Gestão Financeira e Patrimonial
da Justiça.
2 — Tal exoneração fica a dever-se às necessidades de alteração
e qualificação do perfil de gestão do Instituto em face da necessidade
de promover um novo modelo de gestão e de lhe dar adequada tradução orgânica e funcional, decorrentes das alterações a implementar
por força da publicação da lei quadro dos institutos públicos.
3 — O presente despacho produz efeitos a partir de 23 de Maio
de 2005.
20 de Maio de 2005. — O Primeiro-Ministro, José Sócrates Carvalho
Pinto de Sousa. — O Ministro de Estado e das Finanças, Luís Manuel
Moreira de Campos e Cunha. — O Ministro da Justiça, Alberto Bernardes Costa.

MINISTÉRIO DA ADMINISTRAÇÃO INTERNA
Comando-Geral da Guarda Nacional Republicana
Despacho n.o 12 719/2005 (2.a série). — Por despacho de 11 de
Maio de 2005 do 2.o comandante-geral da Guarda Nacional Republicana:
Maria Manuela Lima Figueiredo Amaral, do quadro de pessoal civil
da GNR — nomeada, na sequência de concurso, assistente graduada do mesmo quadro, sendo exonerada do lugar que ocupa
a partir da data da aceitação do novo cargo. (Isento de fiscalização
prévia do Tribunal de Contas.)
11 de Maio de 2005. — Pelo Chefe do Estado-Maior, o Subchefe
do Estado-Maior, José Manuel da Costa Pereira, coronel de infantaria.

Direcção-Geral de Viação
Aviso n.o 5744/2005 (2.a série). — Torna-se público que, por
despacho do subdirector-geral de Viação de 21 de Abril de 2005,
foi reconhecido o curso de formação para obtenção da licença de
inspector tipo A, nos termos do disposto no manual de licenciamento
profissional de técnicos de inspecção de veículos aprovado pelo despacho n.o 4513/2004, de 5 de Março, a ministrar pelo Centro de Formação Profissional da Reparação Automóvel — CEPRA.
O reconhecimento do curso de formação para obtenção da licença
de inspector tipo A é válido pelo período de dois anos, contados
a partir da presente publicação.
6 de Maio de 2005. — O Subdirector-Geral, em substituição do
Director-Geral, Carlos Mosqueira.
Despacho n.o 12 720/2005 (2.a série). — Por despacho do director-geral de Viação de 5 de Abril de 2005:
Licenciado António José Gomes Amaral — renovada a comissão de
serviço no cargo de chefe de divisão da Delegação de Viação de
Aveiro com efeitos a 6 de Abril de 2005, nos termos do previsto
nos n.os 3 e 4 do artigo 21.o da Lei n.o 2/2004, de 15 de Janeiro.
(Isento de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)
18 de Maio de 2005. — O Subdirector-Geral, João Leitão.
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Despacho (extracto) n.o 12 721/2005 (2.a série):
Adelino de Assunção Nobre de Melo Vera-Cruz Pinto, técnico da
NAV, E. P. — Navegação Aérea de Portugal, a exercer funções
no Protocolo de Estado do Ministério dos Negócios Estrangeiros
em regime de requisição — despacho de 3 de Maio de 2005 autorizando a prorrogação da referida requisição, pelo período de um
ano, com efeitos a partir de 2 de Maio de 2005. (Não carece de
fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)
10 de Maio de 2005. — O Director, Renato Pinho Marques.
Despacho (extracto) n.o 12 722/2005 (2.a série):
Luísa Maria Marques Pais dos Santos, primeira-secretária de embaixada do quadro I do pessoal do Ministério dos Negócios Estrangeiros, pessoal diplomático, colocada na Missão Permanente de
Portugal junto da Organização para a Segurança e Cooperação
na Europa (OSCE), em Viena — despacho ministerial de 16 de
Maio de 1005 cessando-a do exercício das referidas funções. (Não
carece de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)
19 de Maio de 2005. — O Director, Renato Pinho Marques.
Despacho (extracto) n.o 12 723/2005 (2.a série):
Maria Madalena Lobo Carvalho Fischer, primeira-secretária de
embaixada do quadro I do pessoal do Ministério dos Negócios
Estrangeiros, pessoal diplomático, a exercer o cargo de chefe de
divisão do Gabinete de Assuntos Políticos Especiais da Direcção-Geral de Política Externa — despacho ministerial de 16 de Maio
de 2005 cessando-a do exercício das referidas funções, com efeitos
a partir de 25 de Abril de 2005. (Não carece de fiscalização prévia
do Tribunal de Contas.)
19 de Maio de 2005. — O Director, Renato Pinho Marques.
Despacho (extracto) n.o 12 724/2005 (2.a série):
Helena Maria Ferreira da Rocha, assistente administrativa do quadro
de pessoal do Hospital de São Bernardo, S. A. — despachos do
director-adjunto do Departamento Geral de Administração de 18
de Fevereiro de 2005 e do conselho de administração do Hospital
de São Bernardo, S. A., de 16 de Março de 2005, transferindo-a
com a mesma categoria para o quadro I do pessoal do Ministério
dos Negócios Estrangeiros, pessoal administrativo, com efeitos a
8 de Abril de 2005. (Não carece de fiscalização prévia do Tribunal
de Contas.)
20 de Maio de 2005. — O Director, Renato Pinho Marques.
Despacho (extracto) n.o 12 725/2005 (2.a série):
Domingos Manuel Cabrita, assistente administrativo especialista do
quadro I do pessoal do Ministério dos Negócios Estrangeiros, carreira administrativa, a prestar serviço na Embaixada de Portugal
em Viena — despacho de 21 de Fevereiro de 2005 determinando
o seu regresso ao serviço efectivo nos serviços internos do Ministério
dos Negócios Estrangeiros. (Não carece de fiscalização prévia do
Tribunal de Contas.)
20 de Maio de 2005. — O Director, Renato Pinho Marques.
Despacho (extracto) n.o 12 726/2005 (2.a série):
António Pedro da Vinha Rodrigues da Silva, primeiro-secretário de
embaixada do quadro I do pessoal do Ministério dos Negócios
Estrangeiros, pessoal diplomático, a exercer o cargo de chefe de
divisão II da Direcção de Serviços da Ásia e Oceânia da Direcção-Geral dos Assuntos Bilaterais — despacho ministerial de 20
de Maio de 2005 cessando-o do exercício das referidas funções,
com efeitos a partir de 13 de Março de 2005. (Não carece de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)
25 de Maio de 2005. — O Director, Renato Pinho Marques.

