N.o 23 — 2 de Fevereiro de 2005

DIÁRIO DA REPÚBLICA — II SÉRIE

d) Operações de tesouraria;
e) Conta de gerência;
f) Investimento do Plano.
Contabilidade patrimonial — normalização contabilística — POC
Educação (Plano Oficial de Contabilidade Pública para o sector da
Educação):
a)
b)
c)
d)
e)

Demonstrações financeiras;
Caracterização e movimentação de contas;
Operações de fim de exercício;
Consolidação de contas;
Documentos de prestação de contas.

Contabilidade analítica — a contabilidade analítica como instrumento de gestão — funções e gestão orçamental — contabilidade dos
custos — classificação e apuramento dos custos:
a)
b)
c)
d)

Centro de custos;
Sistema de apuramento de custos;
Custos padrão;
Controlo orçamental.

6 — Aprovisionamento e património:
a) Bens do Estado;
b) Regime jurídico das aquisições de bens e serviços e das
empreitadas de obras públicas;
c) Gestão patrimonial;
d) Gestão de stocks;
e) Contratos de fornecimento e arrendamento;
f) Inventário e cadastro;
g) Gestão de veículos do Estado.
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Por despacho de 19 de Janeiro de 2005 do director-geral dos Assuntos Comunitários:
Maria Luísa Henriques Faria Fernandes Pereira Dias — renovada a
comissão de serviço no cargo de chefe de divisão da Direcção de
Serviços das Questões Económicas e Financeiras, com efeitos a
5 de Março de 2005.
21 de Janeiro de 2005. — A Directora de Serviços, Maria Benedita
Tinoca.

MINISTÉRIO DA ADMINISTRAÇÃO INTERNA
Direcção-Geral de Viação
Despacho n.o 2434/2005 (2.a série). — Por despacho do subdirector-geral de Viação de 13 de Setembro de 2004, no uso de poderes
delegados no despacho n.o 20 333/2003, e do secretário-geral-adjunto
do Ministério da Educação de 6 de Dezembro de 2004:
Maria Gabriela da Silva Conceição Baeta Neves, auxiliar administrativa do quadro único do Ministério da Educação — autorizada
a integração no quadro de pessoal da Direcção-Geral de Viação
em lugar a extinguir quando vagar. (Isento de fiscalização prévia
do Tribunal de Contas.)
3 de Janeiro de 2005. — O Subdirector-Geral, João Leitão.

Direcção Nacional da Polícia de Segurança Pública

7 — Noções gerais de informática na óptica do utilizador.

Instituto Superior de Ciências Policiais e Segurança Interna

MINISTÉRIO DOS NEGÓCIOS ESTRANGEIROS
Departamento Geral de Administração
Rectificação n.o 173/2005. — Para os devidos efeitos rectifica-se
o despacho (extracto) n.o 25 685/2004, inserido no Diário da República,
2.a série, n.o 291, de 14 de Dezembro de 2004, a p. 18 614, pelo
que onde se lê «Maria da Purificação Romano Martins de Albuquerque, assistente administrativa principal do quadro de pessoal do
Hospital de São Francisco de Xavier, S. A. — despacho de 18 de
Março de 2004 transferindo-a, com a mesma categoria, para o quadro I
de pessoal do Ministério dos Negócios Estrangeiros, pessoal administrativo.» deve ler-se «Maria da Purificação Romano Martins de
Albuquerque, assistente administrativa principal do quadro de pessoal
do Hospital de São Francisco de Xavier, S. A. — despacho de 18
de Março de 2004 do Secretário-Geral do Ministério dos Negócios
Estrangeiros e despacho de 29 de Julho de 2004 do conselho de administração do Hospital de São Francisco Xavier, S. A., transferindo-a,
com a mesma categoria, para o quadro I de pessoal do Ministério
dos Negócios Estrangeiros, pessoal administrativo.»

Despacho n.o 2435/2005 (2.a série). — Por despacho dos Ministros da Administração Interna e das Finanças e da Administração
Pública de 3 de Setembro e de 7 de Dezembro de 2004, respectivamente:
Maria Teresa Esteves Payan Martins — autorizada a celebração do
contrato administrativo de provimento, válido a partir de 6 de Outubro de 2003, anual e renovável por iguais períodos, para exercer
as funções de auxiliar, no Instituto Superior de Ciências Policiais
e Segurança Interna, para leccionar a disciplina de Língua e Literatura Portuguesa do curso de licenciatura em Ciências Policiais,
com o horário semanal de três horas efectivas, de acordo com
o despacho n.o 317/81, de 23 de Novembro, rectificado conforme
publicação no Diário da República, 2.a série, n.o 60, de 13 de Março
de 1982, a que corresponde 20 %, E 384,73, do vencimento da
categoria de auxiliar, em regime de tempo integral, previsto no
escalão 1, índice 140, conforme o estipulado no n.o 3 do artigo 2.o
do Decreto-Lei n.o 408/89, de 18 de Novembro (estatuto remuneratório do pessoal docente universitário e superior politécnico,
bem como do pessoal da carreira de investigação científica), alterado
pelo Decreto-Lei n.o 373/99, de 18 de Setembro.
13 de Janeiro de 2005. — O Director, Alfredo Jorge Gonçalves Farinha Ferreira, superintendente-chefe.

17 de Janeiro de 2005. — O Director, Renato Pinho Marques.

Direcção-Geral dos Assuntos Comunitários
Despacho (extracto) n.o 2432/2005 (2.a série). — Por despacho
do director-geral de 3 de Janeiro de 2005:
Maria Clotilde Viana Paneiro da Câmara Pestana, Manuel Augusto
Marques Carrola Gomes, Maria Cristina Gomes da Silva Cardoso
de Albuquerque e Maria Manuela dos Santos Quintalo da Cunha
Dias Guerreiro, assessores do quadro de pessoal da Direcção-Geral
dos Assuntos Comunitários — nomeados, na sequência de concurso, assessores principais do mesmo quadro, com efeitos a partir
da data do despacho, sendo exonerados da anterior categoria a
partir da data da aceitação dos novos lugares.
13 de Janeiro de 2005. — O Chefe de Repartição, Carlos Paulo.
Despacho (extracto) n.o 2433/2005 (2.a série). — Por despacho
de 18 de Janeiro de 2005 do director-geral dos Assuntos Comunitários:
Maria Isabel Carreira de Vila Santa Braga Campos — renovada a
comissão de serviço no cargo de directora de serviços das Questões
da Agricultura e das Pescas, com efeitos a 18 de Março de 2005.

Despacho n.o 2436/2005 (2.a série). — Por despacho dos Ministros da Administração Interna e das Finanças e da Administração
Pública de 3 de Setembro e de 7 de Dezembro de 2004, respectivamente:
Sónia Maria Aniceto Morgado — autorizada a celebração do contrato
administrativo de provimento, válido a partir de 6 de Outubro de
2003, anual e renovável por iguais períodos, para exercer as funções
de assistente, no Instituto Superior de Ciências Policiais e Segurança
Interna, para leccionar a disciplina de Matemática do curso de
licenciatura em Ciências Policiais, com o horário semanal de cinco
horas efectivas, de acordo com o despacho n.o 317/81, de 23 de
Novembro, rectificado conforme publicação no Diário da República,
2.a série, n.o 60, de 13 de Março de 1982, a que corresponde 40 %,
E 552,43, do vencimento da categoria de assistente, em regime
de tempo integral, previsto no escalão 1, índice 140, conforme o
estipulado no n.o 3 do artigo 2.o do Decreto-Lei n.o 408/89, de
18 de Novembro (estatuto remuneratório do pessoal docente universitário e superior politécnico, bem como do pessoal da carreira
de investigação científica), alterado pelo Decreto-Lei n.o 373/99,
de 18 de Setembro.
13 de Janeiro de 2005. — O Director, Alfredo Jorge Gonçalves Farinha Ferreira, superintendente-chefe.

