N.o 154 — 11 de Agosto de 2005

DIÁRIO DA REPÚBLICA — II SÉRIE

PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
Gabinete do Secretário de Estado
Adjunto do Primeiro-Ministro
Despacho n.o 17 219/2005 (2.a série). — 1 — Ao abrigo do disposto nos n.os 3 e 4 do artigo 2.o e nos n.os 1, 2 e 4 do artigo 6.o
do Decreto-Lei n.o 262/88, de 23 de Julho, nomeio o inspector-adjunto
de Ambiente António Henrique Figueiredo, para o efeito requisitado
à Inspecção-Geral do Ambiente, para prestar colaboração no meu
Gabinete na área da sua especialização, nos mesmos termos que já
vinha sendo exercida no Gabinete do Secretário de Estado do Desenvolvimento Rural e das Florestas.
2 — A colaboração a que se refere o número anterior dura enquanto
se mantiver a minha nomeação no presente cargo, podendo ser revogada a todo o tempo.
3 — A remuneração mensal do ora nomeado é equiparada ao vencimento dos adjuntos do meu Gabinete, actualizável em função dos
aumentos determinados para a função pública, acrescida do respectivo
abono para despesas de representação, bem como dos subsídios de
férias, de Natal e de refeição, sendo o encargo com a mesma suportado
por verbas do meu Gabinete.
4 — O nomeado tem direito, quando se deslocar em missão oficial
no País e no estrangeiro, ao abono das correspondentes despesas
de transporte e de ajudas de custo de montante igual ao fixado para
os adjuntos do Gabinete.
5 — O presente despacho produz efeitos a partir de 1 de Julho
de 2005.
11 de Julho de 2005. — O Secretário de Estado Adjunto do Primeiro-Ministro, Filipe Alberto da Boa Baptista.

Gabinete do Secretário de Estado
da Juventude e do Desporto
Despacho n.o 17 220/2005 (2.a série). — Nos termos do disposto
no n.o 3 do artigo 2.o e no n.o 1 do artigo 6.o do Decreto-Lei n.o 262/88,
de 23 de Julho, nomeio para exercer funções de assessor de imprensa
do meu Gabinete José Isaque de Magalhães Pereira.
A colaboração a que se refere o parágrafo anterior dura enquanto
se mantiver a minha nomeação no presente cargo, podendo ser revogada a todo o tempo.
A remuneração mensal do ora nomeado é equiparada ao vencimento dos adjuntos do meu Gabinete, actualizável em função dos
aumentos determinados para a função pública, acrescida do respectivo
abono para despesas de representação, bem como dos subsídios de
férias, de Natal e de refeição.
O nomeado tem direito, quando se deslocar em missão oficial no
País e no estrangeiro, ao abono das correspondentes despesas de
transporte e de ajudas de custo de montante igual ao fixado para
os adjuntos do Gabinete.
O presente despacho produz efeitos a partir de 15 de Maio de
2005.
14 de Julho de 2005. — O Secretário de Estado da Juventude e
do Desporto, Laurentino José Monteiro Castro Dias.

Secretaria-Geral
Despacho (extracto) n.o 17 221/2005 (2.a série). — Por meu
despacho de 4 de Abril de 2005, com a anuência do presidente do
Instituto da Conservação da Natureza:
Miguel da Costa Soares Duarte, motorista de ligeiros do quadro de
pessoal do Instituto da Conservação da Natureza — requisitado,
ao abrigo do artigo 11.o do Decreto-Lei n.o 262/88, de 23 de Julho,
para exercer funções no Gabinete do Ministro da Presidência, com
efeitos reportados a 12 de Março de 2005. (Isento de fiscalização
prévia do Tribunal de Contas.)
27 de Julho de 2005. — O Secretário-Geral, José M. Sousa Rego.
Despacho (extracto) n.o 17 222/2005 (2.a série). — Por meu
despacho de 8 de Julho de 2005, com a anuência do director-geral
dos Edifícios e Monumentos Nacionais, do Ministério do Ambiente,
do Ordenamento do Território e do Desenvolvimento Regional de
22 de Julho de 2005:
Neuza Ilda de Barros Correia, assistente administrativa principal do
quadro de pessoal da Direcção-Geral dos Edifícios e Monumentos
Nacionais — transferida para o quadro de pessoal da Secretaria-
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-Geral da Presidência do Conselho de Ministros, ao abrigo do
artigo 25.o do Decreto-Lei n.o 427/89, de 7 de Dezembro, com
a mesma categoria e vínculo, com efeitos a partir de 1 de Agosto
de 2005. (Isento de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)
28 de Julho de 2005. — O Secretário-Geral, José M. Sousa Rego.

Gabinete do Coordenador Nacional
da Estratégia de Lisboa
Despacho n.o 17 223/2005 (2.a série). — Ao abrigo do disposto
no n.o 5 da resolução n.o 38/2005 (2.a série), de 30 de Junho, publicada
no Diário da República, 2.a série, n.o 137, de 19 de Julho de 2005,
conjugado com o disposto nos artigos 2.o, n.o 2, 6.o e 7.o do Decreto-Lei
n.o 262/88, de 23 de Julho, nomeio adjunta do meu Gabinete a licenciada Arminda Maria Ramos Neves.
Nos termos do estabelecido nas alíneas a) e b) do n.o 2 do artigo 3.o
do Decreto-Lei n.o 196/93, de 27 de Maio, fica autorizada a desempenhar actividades docentes no ensino superior.
O presente despacho produz efeitos a partir de 14 de Julho de
2005.
14 de Julho de 2005. — O Coordenador, Carlos Zorrinho.
Despacho n.o 17 224/2005 (2.a série). — Ao abrigo do disposto
no n.o 5 da resolução n.o 38/2005 (2.a série), de 30 de Junho, publicada
no Diário da República, 2.a série, n.o 137, de 19 de Julho de 2005,
conjugado com o disposto nos artigos 2.o, n.o 2, 6.o e 7.o do Decreto-Lei
n.o 262/88, de 23 de Julho, nomeio chefe do meu Gabinete o licenciado
Fernando Jorge de Castro Moreira da Silva.
Nos termos do n.o 4 do artigo 6.o do referido Decreto-Lei n.o 262/88,
de 23 de Julho, fica o nomeado autorizado a optar pelo estatuto
remuneratório correspondente ao lugar de origem.
Nos termos do estabelecido nas alíneas a) e b) do n.o 2 do artigo 3.o
do Decreto-Lei n.o 196/93, de 27 de Maio, fica autorizado a desempenhar actividades docentes no ensino superior.
O presente despacho produz efeitos a partir de 14 de Julho de
2005.
14 de Julho de 2005. — O Coordenador, Carlos Zorrinho.
Despacho n.o 17 225/2005 (2.a série). — Ao abrigo do disposto
no n.o 5 da resolução n.o 38/2005 (2.a série), do Conselho de Ministros,
de 30 de Junho, conjugado com o disposto nos artigos 2.o, n.o 2,
6.o e 7.o do Decreto-Lei n.o 262/88, de 23 de Julho, nomeio para
o cargo de secretária pessoal do meu Gabinete Maria Isabel Martins
Soares.
O presente despacho produz efeitos a partir de 14 de Julho de
2005.
14 de Julho de 2005. — O Coordenador, Carlos Zorrinho.

Instituto do Desporto de Portugal
Contrato n.o 1429/2005. — Referência n.o 144/2005 — Apoio ao
projecto anual de formação de recursos humanos. — De acordo com
o disposto nos artigos 33.o e 34.o da Lei n.o 30/2004, de 21 de Julho,
e do Decreto-Lei n.o 432/91, de 6 de Novembro, em conjugação com
o disposto na alínea g) do artigo 7.o e na alínea i) do n.o 3 do artigo 12.o
dos Estatutos do Instituto do Desporto de Portugal, anexos aos Decreto-Lei n.o 96/2003, de 7 de Maio, é celebrado entre o Instituto do
Desporto de Portugal, adiante designado por IDP ou primeiro outorgante, representado pelo seu presidente, José Manuel Constantino,
e a Federação Portuguesa de Ciclismo, adiante designada por Federação ou segundo outorgante, representada pelo seu presidente, Artur
Manuel Moreira Lopes, um contrato-programa que se rege pelas
seguintes cláusulas:
Cláusula 1.a
Objecto do contrato-programa
1 — Constitui objecto do presente contrato-programa a atribuição
à Federação da comparticipação financeira constante da cláusula 4.a
deste contrato, como apoio do Estado à execução do programa de
formação de recursos humanos relativo ao ano de 2005, apresentado
no IDP.
2 — O programa de formação referido no número anterior não
contempla a formação de praticantes desportivos.

