N.o 161 — 23 de Agosto de 2005

DIÁRIO DA REPÚBLICA — II SÉRIE

Comissão de Coordenação e Desenvolvimento
Regional do Centro
Despacho n.o 18 170/2005 (2.a série). — Ao abrigo das disposições conjugadas do artigo 9.o da Lei n.o 2/2004, de 15 de Janeiro,
com os artigos 35.o a 41.o do Código do Procedimento Administrativo,
subdelego na assessora engenheira Olga Maria Gouveia Batista Marques da Silva, a desempenhar funções no Gabinete de Apoio Técnico
de Santa Comba Dão, área de actuação da Comissão de Coordenação
e Desenvolvimento Regional do Centro, competência para a prática
dos seguintes actos respeitantes ao funcionamento daquela unidade
orgânica:
1 — Visar a relação mensal de assiduidade, elaborada nos termos
do preceituado no artigo 99.o do Decreto-Lei n.o 100/99, de 31 de
Março;
1.1 — Aprovar o mapa de férias do pessoal afecto aos respectivos
serviços;
1.2 — Assinar os termos de aceitação e conferir posse aos funcionários afectos aos respectivos serviços;
1.3 — Autorizar a inscrição e participação de funcionários em estágios, congressos, reuniões, seminários, colóquios, cursos de formação
e outras iniciativas semelhantes que decorram em território nacional;
1.4 — Autorizar deslocações em serviço no território nacional;
1.5 — Autorizar a condução de viaturas oficiais por funcionários
e agentes dos respectivos serviços que não possuam a categoria de
motorista, nos termos dos n.os 1 e 2 do artigo 2.o do Decreto-Lei
n.o 490/99, de 17 de Novembro, com os requisitos e observância dos
requisitos constantes do mesmo diploma.
2 — Ao abrigo do n.o 8 do artigo 13.o do Decreto-Lei n.o 104/2003,
de 23 de Maio, subdelego no mesmo as competências que me foram
delegadas para a prática dos seguintes actos, na área da gestão orçamental e realização de despesas;
2.1 — Autorizar as despesas correntes e de capital, até ao limite
de E 2500 que se contenham no respectivo orçamento, verificados
os pressupostos legais vigentes em matéria de despesas públicas;
2.2 — Autorizar, nas deslocações em serviço, o processamento dos
competentes abonos de ajudas de custo, bem como nas despesas com
aquisições de bilhetes ou títulos de transporte.
O presente despacho produzirá efeitos a 1 de Agosto de 2005.
19 de Julho de 2005. — O Vice-Presidente, José Girão Pereira.
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Departamento de Prospectiva e Planeamento
Despacho n.o 18 171/2005 (2.a série). — Por despacho da directora-geral de 2 de Agosto de 2005:
Maria Teresa Tavares de Campos, assessora principal do quadro de
pessoal do Departamento de Prospectiva e Planeamento — dada
por finda, a seu pedido, a comissão de serviço no cargo de chefe
de divisão de Controlo da Execução Financeira do PIDDAP, com
efeitos a 4 de Setembro de 2005.
À Dr.a Maria Teresa Tavares de Campos, a Direcção do Departamento de Prospectiva e Planeamento agradece a dedicação e
competência demonstradas ao longo do período em que desempenhou funções de dirigente neste organismo. (Isento de visto do
Tribunal de Contas.)
4 de Agosto de 2005. — A Directora de Serviços do Núcleo de
Administração, Cecília Silveira.

Direcção-Geral dos Edifícios e Monumentos Nacionais
Despacho (extracto) n.o 18 172/2005 (2.a série). — Por despacho do subdirector-geral de 29 de Julho de 2005, por delegação:
Pedro Nunes de Brito Serra Vaz, arquitecto principal da carreira
de arquitecto do quadro dos Serviços Centrais desta Direcção-Geral — nomeado, precedendo concurso, arquitecto assessor do
mesmo quadro e carreira. (Isento de fiscalização prévia do Tribunal
de Contas.)
3 de Agosto de 2005. — O Director-Geral, Vasco Martins Costa.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA E DA INOVAÇÃO
Gabinete do Ministro
o

Louvor n. 1349/2005. — Ao fim de 49 anos ao serviço do Estado,
o Dr. Joaquim Caldeira, inspector-geral de Jogos, cessa a sua actividade, por motivo de aposentação, a partir de 1 de Agosto de 2005.
No exercício das funções que lhe foram cometidas durante o largo
percurso profissional, no qual assumiu funções de chefia ou de direcção

