N.o 37 — 22 de Fevereiro de 2005

DIÁRIO DA REPÚBLICA — II SÉRIE

tiça — nomeada, na sequência de concurso, assistente administrativa principal do quadro de pessoal desta Direcção-Geral.
1 de Fevereiro de 2005. — A Directora de Serviços, Maria Benedita
Tinoca.

MINISTÉRIO DA ADMINISTRAÇÃO INTERNA
Comando-Geral da Guarda Nacional Republicana
Despacho n.o 3828/2005 (2.a série). — 1 — Ao abrigo do disposto nos artigos 35.o a 41.o do Código do Procedimento Administrativo, aprovado pelo Decreto-Lei n.o 442/91, de 15 de Novembro,
e no n.o 2 do artigo 25.o do Estatuto dos Serviços Sociais da Guarda
Nacional Republicana, SS/GNR, aprovado pelo Decreto-Lei
n.o 262/99, de 8 de Julho, delego no subchefe do Estado-Maior, coronel
de infantaria José Manuel Costa Pereira, competências para a prática
dos seguinte actos:
a) Despachar todos os assuntos da formação do Comando-Geral
que não sejam da competência do seu comandante;
b) Assinar o expediente necessário à boa execução das decisões
tomadas relativas a assuntos das repartições/chefias;
c) Assinar o expediente relativo às notas de pretensão e demais
requerimentos ou reclamações dirigidas pelos beneficiários
aos SS/GNR e, bem assim, o expediente a enviar aos
beneficiários.
2 — Informar as notas de pretensão e elaborar e assinar as informações que nos termos do Estatuto dos SS/GNR e demais legislação
em vigor devam acompanhar os requerimentos dos beneficiários.
3 — Autenticar as cópias dos documentos originais que sejam exibidos pelos beneficiários.
4 — Requisitar os meios necessários ao transporte dos beneficiários
ou respectivos familiares que devam ser transportados até às estruturas
de veraneio e lazer dos serviços sociais, designadamente até às colónias
balneares infantis e de regresso no território do continente.
5 — A delegação de competências a que se refere este despacho
entende-se sem prejuízo de poderes de avocação e superintendência.
6 — O presente despacho produz efeitos desde 9 de Maio de 2003.
7 — Nos termos do n.o 3 do artigo 137.o do Código do Procedimento Administrativo, ficam ratificados todos os actos praticados,
no âmbito das matérias ora delegadas, até à sua publicação no Diário
da República.
24 de Janeiro de 2005. — O Chefe do Estado-Maior, Rui Alexandre
Cardoso Teixeira, major-general.

Inspecção-Geral da Administração Interna
Despacho (extracto) n.o 3829/2005 (2.a série). — Por despacho
do Ministro da Administração Interna de 10 de Dezembro de 2004,
sob proposta do inspector-geral da Administração Interna:
Licenciada Margarida Rosa Janeiro Mós — renovada a comissão de
serviço por três anos como inspectora principal do quadro de pessoal
deste organismo, nos termos dos n.os 1, 4 e 5 do artigo 21.o do
Decreto-Lei n.o 227/95, de 11 de Setembro, na redacção do Decreto-Lei n.o 154/96, de 31 de Agosto, com efeitos a partir de 9 de
Março de 2005. (Isento de visto do Tribunal de Contas.)
10 de Fevereiro de 2005. — O Subinspector-Geral, José Vicente
Gomes de Almeida.

Serviço de Estrangeiros e Fronteiras
Aviso n.o 1703/2005 (2.a série). — Por decreto do Secretário de
Estado da Administração Interna de 19 de Janeiro de 2005, foi concedida a nacionalidade portuguesa, por naturalização, a Orlando
Gomes, natural de Cacheu, República da Guiné-Bissau, de nacionalidade guineense, nascido a 3 de Janeiro de 1959, o qual poderá
gozar os direitos e prerrogativas inerentes, depois de cumprido o
disposto no artigo 34.o do Decreto-Lei n.o 322/82, de 12 de Agosto,
com as alterações introduzidas pelos Decretos-Leis n.os 253/94, de
20 de Outubro, e 37/97, de 31 de Janeiro.
26 de Janeiro de 2005. — O Director-Geral-Adjunto, Nuno Soares
de Oliveira.
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Aviso n.o 1704/2005 (2.a série). — Por decreto do Secretário de
Estado da Administração Interna de 19 de Janeiro de 2005, foi concedida a nacionalidade portuguesa, por naturalização, a Aveleza Lourenço, natural de Santa Cruz dos Angolares, República de São Tomé
e Príncipe, de nacionalidade santomense, nascida a 8 de Julho de
1941, a qual poderá gozar os direitos e prerrogativas inerentes, depois
de cumprido o disposto no artigo 34.o do Decreto-Lei n.o 322/82,
de 12 de Agosto, com as alterações introduzidas pelos Decretos-Leis
n.os 253/94, de 20 de Outubro, e 37/97, de 31 de Janeiro.
26 de Janeiro de 2005. — O Director-Geral-Adjunto, Nuno Soares
de Oliveira.
Aviso n.o 1705/2005 (2.a série). — Por decreto do Secretário de
Estado da Administração Interna de 19 de Janeiro de 2005, foi concedida a nacionalidade portuguesa, por naturalização, a Silvestre Correia Silva, natural de Santiago Maior, República de Cabo Verde, e
de nacionalidade cabo-verdiana, nascido a 31 de Dezembro de 1954,
o qual poderá gozar os direitos e prerrogativas inerentes, depois de
cumprido o disposto no artigo 34.o do Decreto-Lei n.o 322/82, de
12 de Agosto, com as alterações introduzidas pelos Decretos-Leis
n.os 253/94, de 20 de Outubro, e 37/97, de 31 de Janeiro.
26 de Janeiro de 2005. — O Director-Geral-Adjunto, Nuno Soares
de Oliveira.
Aviso n.o 1706/2005 (2.a série). — Por decreto do Secretário de
Estado da Administração Interna de 19 de Janeiro de 2005, foi concedida a nacionalidade portuguesa, por naturalização, a Joana Varela,
natural de Santa Catarina, República de Cabo Verde de nacionalidade
cabo-verdiana, nascida a 20 de Novembro de 1944, a qual poderá
gozar os direitos e prerrogativas inerentes, depois de cumprido o
disposto no artigo 34.o do Decreto-Lei n.o 322/82, de 12 de Agosto,
com as alterações introduzidas pelos Decretos-Leis n.os 253/94, de
20 de Outubro, e 37/97, de 31 de Janeiro.
26 de Janeiro de 2005. — O Director-Geral-Adjunto, Nuno Soares
de Oliveira.
Aviso n.o 1707/2005 (2.a série). — Por decreto do Secretário de
Estado da Administração Interna de 19 de Janeiro de 2005, foi concedida a nacionalidade portuguesa, por naturalização, a Gisella Cabral
Vitali, natural de Meschede, Alemanha, de nacionalidade italiana,
nascida a 5 de Agosto de 1964, a qual poderá gozar os direitos e
prerrogativas inerentes, depois de cumprido o disposto no artigo 34.o
do Decreto-Lei n.o 322/82, de 12 de Agosto, com as alterações introduzidas pelos Decretos-Leis n.os 253/94, de 20 de Outubro, e 37/97,
de 31 de Janeiro.
26 de Janeiro de 2005. — O Director-Geral-Adjunto, Nuno Soares
de Oliveira.
Aviso n.o 1708/2005 (2.a série). — Por decreto do Secretário de
Estado da Administração Interna de 19 de Janeiro de 2005, foi concedida a nacionalidade portuguesa, por naturalização, a Claudio
Gomes Varela, natural de São Salvador, República de Cabo Verde,
de nacionalidade cabo-verdiana, nascido a 27 de Novembro de 1935,
o qual poderá gozar os direitos e prerrogativas inerentes, depois de
cumprido o disposto no artigo 34.o do Decreto-Lei n.o 322/82, de
12 de Agosto, com as alterações introduzidas pelos Decretos-Leis
n.os 253/94, de 20 de Outubro, e 37/97, de 31 de Janeiro.
26 de Janeiro de 2005. — O Director-Geral-Adjunto, Nuno Soares
de Oliveira.
Aviso n.o 1709/2005 (2.a série). — Por decreto do Secretário de
Estado da Administração Interna de 19 de Janeiro de 2005, foi concedida a nacionalidade portuguesa, por naturalização, a Nélson José
Dias Furtado, natural de Santa Catarina, República de Cabo Verde
de nacionalidade cabo-verdiana, nascido a 20 de Outubro de 1968,
o qual poderá gozar os direitos e prerrogativas inerentes, depois de
cumprido o disposto no artigo 34.o do Decreto-Lei n.o 322/82, de
12 de Agosto, com as alterações introduzidas pelos Decretos-Leis
n.os 253/94, de 20 de Outubro, e 37/97, de 31 de Janeiro.
26 de Janeiro de 2005. — O Director-Geral-Adjunto, Nuno Soares
de Oliveira.
Aviso n.o 1710/2005 (2.a série). — Por decreto do Secretário de
Estado da Administração Interna de 19 de Janeiro de 2005, foi concedida a nacionalidade portuguesa, por naturalização, a José de
Andrade Alves, natural de São Lourenço, República de Cabo Verde,
de nacionalidade cabo-verdiana, nascido a 1 de Agosto de 1956, o
qual poderá gozar os direitos e prerrogativas inerentes, depois de

