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Serviço Nacional de Bombeiros e Protecção Civil

Os encargos resultantes da presente requisição serão inteiramente
suportados pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros.

Despacho n.o 15 733/2005 (2.a série). — Por despacho de 2
de Junho de 2005 do presidente do Serviço Nacional de Bombeiros
e Protecção Civil:

12 de Julho de 2005. — O Secretário de Estado dos Assuntos Europeus, Fernando Manuel Mendonça de Oliveira Neves.

Paula Alexandra dos Santos Almeida, detentora da categoria de técnica superior de 1.a classe do quadro de pessoal do extinto Serviço
Nacional de Bombeiros — transferida com a mesma categoria e
carreira para o quadro de pessoal da ex-Delegação Distrital de
Protecção Civil de Setúbal do extinto Serviço Nacional de Protecção
Civil, com efeitos a 3 de Junho de 2005. (Isento de visto prévio
do Tribunal de Contas.)

Departamento Geral de Administração

2 de Junho de 2005. — O Presidente, Manuel João Ribeiro.
Despacho n.o 15 734/2005 (2.a série). — Por despacho de 27
de Junho de 2005 do presidente do Serviço Nacional de Bombeiros
e Protecção Civil:
Licenciado João António Lucas Pechorro — nomeado definitivamente, precedendo estágio com classificação final de 16 valores,
na categoria de técnico superior de 2.a classe do quadro de pessoal
da ex-Delegação Distrital de Protecção Civil da Guarda, do extinto
Serviço Nacional de Protecção Civil, com efeitos à data de 13 de
Junho de 2005. (Isento de fiscalização prévia do Tribunal de
Contas.)
27 de Junho de 2005. — O Presidente, Manuel João Ribeiro.

MINISTÉRIO DOS NEGÓCIOS ESTRANGEIROS
Gabinete do Ministro
Despacho n.o 15 735/2005 (2.a série). — 1 — Nos termos e ao
abrigo do disposto nos n.os 3 e 4 do artigo 2.o do Decreto-Lei n.o 262/88,
de 23 de Julho, nomeio Maria da Conceição Rodrigues de Amorim
para prestar colaboração no meu Gabinete, no âmbito das suas qualificações profissionais, nas áreas de coordenação do secretariado,
de gestão da minha agenda profissional e de preparação da logística
tendente ao acolhimento das visitas oficiais.
2 — A presente nomeação é feita por um ano, tacitamente prorrogável, sem prejuízo de ser o presente despacho revogável a todo
o tempo.
3 — É atribuída à nomeada a remuneração mensal de E 2500, acrescida de subsídio de refeição, sendo aquela a remuneração a tomar
por base na determinação dos subsídios de férias e de Natal a que
tiver direito, nos termos da lei.
4 — Quando se deslocar em missão oficial de serviço público no
País ou no estrangeiro, a nomeada tem direito ao abono das correspondentes despesas de transporte e ajudas de custo, de montante
igual ao fixado para os adjuntos de gabinete.
5 — É revogado o meu despacho n.o 7163/2005, de 17 de Março,
publicado no Diário da República, 2.a série, de 7 de Abril de 2005.

Despacho (extracto) n.o 15 737/2005 (2.a série):
Luís Fernando Marques da Cunha, técnico superior de 2.a classe do
quadro I de pessoal do Ministério dos Negócios Estrangeiros, a
exercer o cargo de chefe da Divisão de Informação do Gabinete
de Informação e Imprensa, em regime de comissão de serviço — despacho ministerial de 14 de Junho de 2005 autorizando
a renovação da referida comissão pelo período de três anos, com
efeitos a partir de 27 de Setembro de 2005. (Não carece de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)
1 de Julho de 2005. — O Director, Renato Pinho Marques.
Despacho (extracto) n.o 15 738/2005 (2.a série):
Cláudia Renata Figueiredo da Mota Pinto, primeira-secretária de
embaixada do quadro I de pessoal do Ministério dos Negócios
Estrangeiros — pessoal diplomático — despacho ministerial de 3 de
Maio de 2005 autorizando a sua designação para o exercício de
funções na Delegação da Comissão Europeia em Washington, D. C.,
ao abrigo do artigo 73.o, n.os 1 e 3, do Decreto-Lei n.o 40-A/98,
de 27 de Fevereiro, com efeitos a partir de 1 de Julho de 2005,
cessando a sua situação de licença parental em 30 de Junho de
2005. (Não carece de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)
5 de Julho de 2005. — O Director, Renato Pinho Marques.

Instituto Português de Apoio ao Desenvolvimento
Despacho n.o 15 739/2005 (2.a série). — Por despacho de 3 de
Junho de 2005 do vogal do conselho directivo do Instituto Português
de Apoio ao Desenvolvimento, no uso da delegação de competências
atribuídas pelo presidente do mesmo Instituto, conforme o despacho
n.o 22 397/2004, publicado no Diário da República, 2.a série, n.o 258,
de 3 de Novembro de 2004:
Manuel Orlando Garanito Pereira Maciel, assistente administrativo
especialista do quadro de pessoal do ex-ICP, a exercer, em comissão
de serviço extraordinária, pelo período de um ano, por via de reclassificação, as funções de técnico superior de 2.a classe do mesmo
quadro de pessoal — nomeado definitivamente na categoria de técnico superior de 2.a classe, com efeitos reportados a 1 de Abril
de 2005, nos termos conjugados dos artigos 7.o, n.o 2, 11.o e 12.o
do Decreto-Lei n.o 427/89, de 7 de Dezembro, dos artigos 6.o, n.o 3,
e 10.o, n.o 1, do Decreto-Lei n.o 497/89, de 19 de Novembro, e
ainda, artigo 128.o do Código do Procedimento Administrativo,
ficando posicionado no escalão 1, índice 400, do Sistema Retributivo
da Administração Pública. (Isento de fiscalização prévia do Tribunal
de Contas.)
3 de Junho de 2005. — O Vogal do Conselho Directivo, Diogo
Ribeiro Santos.

9 de Maio de 2005. — O Ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros, Diogo Pinto de Freitas do Amaral.

Gabinete do Secretário de Estado
dos Assuntos Europeus

MINISTÉRIOS DOS NEGÓCIOS ESTRANGEIROS
E DA DEFESA NACIONAL

Despacho n.o 15 736/2005 (2.a série). — Ao abrigo do disposto
na alínea b) do artigo 8.o, nos artigos 10.o e 13.o do Decreto-Lei
n.o 133/85, de 2 de Maio, e no artigo 1.o do Decreto-Lei n.o 234-B/98,
de 28 de Julho, com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei
n.o 204/2001, de 26 de Julho, e tendo em vista o mapa anexo ao
Decreto-Lei n.o 29/2004, de 6 de Fevereiro:
Obtida a aquiescência da interessada e a minha concordância:
Nos termos do n.o 3 do despacho de delegação de competências
do Ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros, nomeio, pelo
período de três anos, a técnica superior de 2.a classe do quadro I
do Ministério dos Negócios Estrangeiros, pessoal técnico superior,
Dr.a Cristina Alexandra Rodrigues de Sousa para, em comissão de
serviço, desempenhar as funções de conselheira técnica principal na
representação permanente de Portugal junto da União Europeia (REPER), em Bruxelas.

Portaria n.o 753/2005 (2.a série). — Manda o Governo da República Portuguesa, pelos Ministros de Estado e dos Negócios Estrangeiros e da Defesa Nacional, por proposta do almirante Chefe do
Estado-Maior-General das Forças Armadas, nos termos dos artigos 1.o, n.o 3, alínea a), 2.o, 5.o, 6.o e 7.o do Decreto-Lei n.o 55/81,
de 31 de Março, com a nova redacção dada pelo Decreto-Lei
n.o 232/2002, de 2 de Novembro, nomear o tenente-coronel de engenharia (01506285) Fausto Manuel Vale do Couto, para o cargo OSC
LER 0010 — Section Head/Force Support Engineering no Quartel-General do Comando Supremo das Forças Aliadas na Europa
(SHAPE), em Mons, Reino da Bélgica, em substituição do tenente-coronel de engenharia (17837086) Jorge Manuel Noronha da Silveira Alves Caetano, que fica exonerado do referido cargo pela presente portaria na data em que o oficial agora nomeado assuma funções.
Nos termos do artigo 6.o, n.o 1, do Decreto-Lei n.o 55/81, de 31
de Março, a duração normal da missão de serviço correspondente

