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DIÁRIO DA REPÚBLICA — II SÉRIE

ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA
Gabinete do Presidente
Louvor n.o 298/2005. — Isabel Marcelina Guimarães da Costa
Alvim prestou apoio ao meu Gabinete de Vice-Presidente da Assembleia da República como auxiliar parlamentar, funções que desempenhou com dedicação e grande eficiência, que a tornam merecedora
do meu público apreço e louvor.
7 de Março de 2005. — O Vice-Presidente, Narana Coissoró.

Direcção de Serviços Administrativos e Financeiros
Louvor n.o 299/2005. — Na IX legislatura, de 1 de Novembro de
2004 até ao presente, a funcionária Maria Dulce Pereira Quinta Santos,
assistente administrativa especialista, exerceu funções de secretária
no gabinete dos secretários da mesa da Assembleia da República.
No termo da legislatura e para os devidos efeitos, gostaria de salientar que no curto período de tempo em que esteve ao serviço neste
gabinete a referida funcionária evidenciou dedicação, profissionalismo, lealdade e espírito de serviço à causa pública que é de realçar.
A pontualidade, assiduidade, disponibilidade e a procura de encontrar soluções para as questões surgidas no dia-a-dia são características
abonatórias para a função exercida.
À funcionária Maria Dulce Pereira Quinta Santos deixo os meus
agradecimentos e os votos dos maiores sucessos pessoais e profissionais.
9 de Março de 2005. — O Deputado, Duarte Pacheco.
Louvor n.o 300/2005. — Na IX Legislatura, de 17 de Abril de
2002 a 5 de Novembro de 2004, a funcionária Susana Leal Rolim
dos Santos, adjunta parlamentar principal, exerceu funções de secretária no Gabinete dos Secretários da Mesa da Assembleia da
República.
No termo da legislatura e para os devidos efeitos, evidencio o seu
profissionalismo, competência, espírito de serviço à causa pública,
lealdade e dedicação que a referida funcionária demonstrou ao serviço
deste Gabinete.
A pontualidade, assiduidade, disponibilidade, correcção, espírito
de liderança e simultânea humildade são características que corresponderam no pleno às exigências de coordenação dos funcionários
do Gabinete no período em causa.
À funcionária Susana Leal Rolim dos Santos deixo os meus agradecimentos e os votos dos maiores sucessos pessoais e profissionais.
9 de Março de 2005. — O Deputado, Duarte Pacheco.
Louvor n.o 301/2005. — Ao longo da IX Legislatura, a funcionária
Maria de Assunção Ferreira exerceu funções de secretária parlamentar
especialista no Gabinete dos Secretários da Mesa da Assembleia da
República.
No termo da legislatura e para os devidos efeitos, gostaria de evidenciar o profissionalismo, lealdade e dedicação, que a referida funcionária demonstrou ao serviço deste Gabinete.
A pontualidade, assiduidade, disponibilidade e a procura de encontrar soluções para as questões surgidas no dia-a-dia são características
abonatórias para a função exercída.
À funcionária Maria de Assunção Ferreira deixo os meus agradecimentos e os votos dos maiores sucessos pessoais e profissionais.
9 de Março de 2005. — O Deputado, Duarte Pacheco.
Louvor n.o 302/2005. — Ao longo IX Legislatura, a funcionária
Liliana Pereira Soares Martins exerceu funções de secretária parlamentar especialista no Gabinete dos Secretários da Mesa da Assembleia da República.
No termo da legislatura e para os devidos efeitos, gostaria de evidenciar o profissionalismo, lealdade e dedicação que a referida funcionária demonstrou ao serviço deste Gabinete.
A pontualidade, assiduidade, disponibilidade e a procura de encontrar soluções para as questões surgidas no dia-a-dia são características
abonatórias para a função exercida.
À funcionária Liliana Pereira Soares Martins deixo os meus agradecimentos e os votos dos maiores sucessos pessoais e profissionais.
9 de Março de 2005. — O Deputado, Duarte Pacheco.
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Louvor n.o 303/2005. — Ao longo da IX Legislatura, a funcionária
Maria de Fátima Gomes de Guerlin Pinto Marinho Piteira da Silva
exerceu funções de auxiliar parlamentar no Gabinete dos Secretários
da Mesa da Assembleia da República.
No termo desta legistatura e para os devidos efeitos, evidencio
a dedicação, disponibilidade, vontade de progressão e espírito de ajuda
que a referida funcionária demonstrou ao seviço deste Gabinete.
A pontualidade, assiduidade e correcção no trato são características
abonatórias para a função exercida.
À funcionária Maria de Fátima Gomes de Guerlin Pinto Marinho
Piteira da Silva deixo os meus agradecimentos e os votos dos maiores
sucessos pessoais e profissionais.
9 de Março de 2005. — O Deputado, Duarte Pacheco.
Louvor n.o 304/2005. — Ao longo da IX Legislatura, o funcionário
Francisco da Encarnação Penedo exerceu funções de motorista no
Gabinete dos Secretários da Mesa da Assembleia da República.
No termo da legislatura e para os devidos efeitos, gostaria de evidenciar o profissionalismo, disponibilidade, lealdade e dedicação que
o referido funcionário demonstrou ao serviço deste Gabinete.
A pontualidade, assiduidade, disponibilidade, e a procura de servir
todo o Gabinete são características abonatórias para a função exercida.
Ao funcionário Francisco da Encarnação Penedo deixo os meus
agradecimentos e os votos dos maiores sucessos pessoais e profissionais.
9 de Março de 2005. — O Deputado, Duarte Pacheco.

PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
Gabinete do Primeiro-Ministro
Despacho n.o 6218/2005 (2.a série). — Considerando a tradição
existente no sentido da concessão de tolerância de ponto nos serviços
públicos não essenciais na época da Páscoa;
Ao abrigo da alínea d) do artigo 199.o da Constituição, determino
a concessão de tolerância de ponto no período da tarde de Quinta-Feira Santa, próximo dia 24 de Março, aos funcionários e agentes
do Estado, dos institutos públicos e dos serviços desconcentrados da
administração central.
17 de Março de 2005. — O Primeiro-Ministro, José Sócrates Carvalho Pinto de Sousa.

Secretaria-Geral
Despacho n.o 6219/2005 (2.a série). — Por meu despacho de
18 de Janeiro de 2005, com a anuência da subdirectora-geral da Direcção-Geral dos Impostos, de 4 de Fevereiro de 2005, por delegação:
Carlos Casimiro da Silva, motorista de ligeiros do quadro de pessoal
da Direcção-Geral dos Impostos — transferido, ao abrigo do
artigo 25.o do Decreto-Lei n.o 427/89, de 7 de Dezembro, com
a mesma categoria e vínculo, para o quadro do pessoal desta Secretaria-Geral, com efeitos a 1 de Março de 2005. (Isento de fiscalização
prévia do Tribunal de Contas.)
1 de Março de 2005. — O Secretário-Geral, José M. Sousa Rego.
Despacho (extracto) n.o 6220/2005 (2.a série). — Por meu despacho de 15 de Fevereiro de 2005:
Gabriela Ferreira Fortes, assistente administrativa especialista do quadro de pessoal desta Secretaria-Geral, de nomeação definitiva — reclassificada na categoria de técnico profissional especialista
(escalão 5, índice 337), ao abrigo do disposto no n.o 1 do artigo 7.o
e no artigo 11.o do Decreto-Lei n.o 497/99, de 19 de Novembro.
(Isento de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)
3 de Março de 2005. — O Secretário-Geral, José M. Sousa Rego.
Despacho (extracto) n.o 6221/2005 (2.a série). — Por meu despacho de 3 de Fevereiro de 2005, com a anuência do director-geral
dos Assuntos Europeus e Relações Internacionais, Ministério das
Finanças e da Administração Pública, de 9 de Fevereiro de 2005:
Maria do Céu Pires Lopes, assistente administrativa especialista do
quadro de pessoal da Direcção-Geral dos Assuntos Europeus e
Relações Internacionais — transferida para o quadro de pessoal
da Secretaria-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 1 de Março de
2005. (Isento de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)
7 de Março de 2005. — O Secretário-Geral, José M. Sousa Rego.

