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DIÁRIO DA REPÚBLICA — II SÉRIE

Portaria n.o 1337/2005 (2.a série). — Tornando-se necessário
proceder à graduação no posto de aspirante a oficial de seis sargentos
que se encontram a frequentar o tirocínio para oficiais do quadro
técnico de pessoal e secretariado da Guarda Nacional Republicana,
manda o governo, pelo Ministro de Estado e da Administração Interna,
ao abrigo do n.o 3 do artigo 24.o e da alínea b) do artigo 212.o,
ambos do Estatuto dos Militares da Guarda Nacional Republicana
(EMGNR), aprovado pelo Decreto-Lei n.o 265/93, de 31 de Julho,
conjugados com o disposto no n.o 4 do artigo 11.o do Decreto-Lei
n.o 504/99, de 20 de Novembro, graduar no posto de aspirante a
oficial, desde 4 de Março de 2005, ordenados na escala de antiguidade
em função da antiguidade na categoria e posto anteriores, os seguintes
militares:
Sargento-ajudante honorífico/clarim (1860590) António Joaquim
Pinto Cardoso.
Primeiro-sargento de infantaria (1900131) Pedro Miguel Farinha
Freire Rodrigues.
Primeiro-sargento de cavalaria (1910588) José Manuel Freire Vieira.
Primeiro-sargento de infantaria (1920326) José Luís Marques Lourenço.
Primeiro-sargento de infantaria (1920160) Joaquim Sesinando Ferreira Silvestre.
Primeiro-sargento de infantaria (1880448) José Carlos Galante
Nogueira.
5 de Dezembro de 2005. — O Ministro de Estado e da Administração Interna, António Luís Santos Costa.

Direcção-Geral de Viação
Aviso n.o 12 050/2005 (2.a série). — Fica citada a funcionária
Maria Manuela Carmelo Sobral Costa Guilherme, assistente administrativa especialista de nomeação definitiva do quadro de pessoal
não dirigente da Direcção-Geral de Viação para no prazo de 30 dias
contados da data da publicação do presente aviso apresentar a sua
defesa no processo disciplinar em que é arguida, nos termos conjugados dos n.os 2 e 3 do artigo 59.o do Estatuto Disciplinar dos
Funcionários e Agentes da Administração Central, Regional e Local,
aprovado pelo Decreto-Lei n.o 24/84, de 16 de Janeiro, por não ter
sido possível notificá-la em conformidade com o n.o 1 da referida
norma.
15 de Dezembro de 2005. — O Director-Geral, António Nunes.
Despacho n.o 27 091/2005 (2.a série). — Por despachos do subdirector-geral de Viação, no uso de competências delegadas no despacho n.o 11 713/2004, e do director-geral de Informática e Apoio
aos Serviços Tributários e Aduaneiros de 19 de Outubro e de 8 de
Novembro de 2005, respectivamente:
Maria Elisa Marques, assessora do quadro de pessoal da Direcção-Geral de Informática e Apoio aos Serviços Tributários e Aduaneiros — transferida para a categoria de assessora da carreira de
jurista do quadro de pessoal da Direcção-Geral de Viação, considerando-se exonerada do seu anterior lugar. (Isento de fiscalização
prévia do Tribunal de Contas.)
21 de Novembro de 2005. — O Director-Geral, António Nunes.
Despacho n.o 27 092/2005 (2.a série). — Por despachos do subdirector-geral de Viação, no uso de competências delegadas no despacho n.o 11 713/2004, e do presidente do conselho de administração
da EP — Estradas de Portugal, E. P. E., de 8 de Setembro e de 17
de Novembro de 2005, respectivamente:
Laura Maria Carvalho Silva, assistente administrativa principal do
quadro de pessoal da EP — Estradas de Portugal, E. P. E. — transferida para a mesma categoria e carreira do quadro de pessoal
da Direcção-Geral de Viação, considerando-se exonerada do seu
anterior lugar. (Isento de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)
25 de Novembro de 2005. — O Director-Geral, António Nunes.
Despacho n.o 27 093/2005 (2.a série). — Por despacho de 28 de
Novembro de 2005 do director-geral de Viação:
Maria de Fátima de Jesus Nunes, com a categoria de auxiliar de
apoio e vigilância da mesma carreira do quadro de pessoal do Hospital Amato Lusitano — reclassificada e simultaneamente transferida na categoria de assistente administrativa do quadro de pessoal
da Direcção-Geral de Viação, ao abrigo do disposto no n.o 2 do
artigo 7.o do Decreto-Lei n.o 497/99, de 19 de Novembro, conjugado
com o n.o 4 do artigo 6.o do Decreto-Lei n.o 427/89, de 7 de Dezembro, considerando-se exonerada do seu anterior lugar com a acei-
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tação do novo lugar. (Isento de fiscalização prévia do Tribunal
de Contas.)
30 de Novembro de 2005. — O Director-Geral, António Nunes.
Despacho n.o 27 094/2005 (2.a série). — Em virtude de o despacho n.o 21 861/2005 (2.a série) ter sido publicado com inexactidão
no Diário da República, 2.a série, n.o 201, de 19 de Outubro de 2005,
rectifica-se que onde se lê:
«Por despacho do director-geral de Viação de 30 de Agosto de 2005:
Helena Margarida Marques da Cruz Sales»
deve ler-se:
«Por despachos do director-geral de Viação e do director regional-adjunto do Ministério da Educação do Centro de 30 de Agosto
e de 7 de Junho de 2005, respectivamente:
Helena Margarida Marques da Luz Sales»
(Isento de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)
5 de Dezembro de 2005. — O Director-Geral, António Nunes.
Despacho n.o 27 095/2005 (2.a série). — Por meu despacho de
30 de Novembro de 2005:
Ana Paula Alves Tavares Pinheiro, técnica superior de 1.a classe da
carreira de jurista do quadro de pessoal da Direcção-Geral de Viação — nomeada coordenadora do núcleo técnico de contra-ordenações da Delegação de Viação de Setúbal, com efeitos a partir
de 1 de Dezembro de 2005, ao abrigo do disposto no n.os 3 e 5
do artigo 20.o do Decreto-Lei n.o 484/99, de 10 de Novembro. (Isento
de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)
5 de Dezembro de 2005. — O Director-Geral, António Nunes.
Despacho n.o 27 096/2005 (2.a série). — Por despachos do director-geral de Viação e do director-geral dos Transportes Terrestres
e Fluviais de 29 de Setembro e de 19 de Outubro de 2005,
respectivamente:
Alice Fernanda Basílio de Almeida Costa Leal, assistente administrativa especialista do quadro de pessoal da Direcção-Geral dos
Transportes Terrestres e Fluviais — transferida para a mesma categoria e carreira do quadro de pessoal da Direcção-Geral de Viação,
considerando-se exonerada do seu anterior lugar com efeitos a 1 de
Janeiro de 2006. (Isento de fiscalização prévia do Tribunal de
Contas.)
5 de Dezembro de 2005. — O Director-Geral, António Nunes.
Despacho n.o 27 097/2005 (2.a série). — Por despachos do director-geral de Viação e do inspector-geral do Trabalho de 29 de Setembro e de 18 de Novembro de 2005, respectivamente:
Anabela Bettencourt Lopes Silva e Mota Santos, assistente administrativa principal do quadro de pessoal da Inspecção-Geral do
Trabalho — transferida para a mesma categoria e carreira do quadro de pessoal da Direcção-Geral de Viação, considerando-se exonerada do seu anterior lugar com efeitos a 1 de Dezembro de
2005. (Isento de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)
5 de Dezembro de 2005. — O Director-Geral, António Nunes.

Direcção Regional de Viação de Lisboa e Vale do Tejo
Despacho n.o 27 098/2005 (2.a série). — Subdelegação de competências. — No uso da faculdade de subdelegação que me é conferida
pelo n.o 3 do despacho n.o 11 176/2005 (2.a série), de 29 de Abril,
publicado no Diário da República, 2.a série, n.o 96, de 18 de Maio
de 2005, e tendo presente o disposto no artigo 169.o, n.o 5, do Código
da Estrada, aprovado pelo Decreto-Lei n.o 114/94, de 3 de Maio,
na redacção conferida pelo Decreto-Lei n.o 44/2005, de 23 de Fevereiro, e nos artigos 36.o e 37.o do Código do Procedimento Administrativo, sem prejuízo do direito de avocação ou direcção:
1 — Subdelego, sem faculdade de nova subdelegação, no chefe de
divisão da Delegação de Viação de Santarém, da Direcção Regional
de Viação de Lisboa e Vale do Tejo, licenciado Luís Manuel Banza
Alves, as seguintes competências:
a) Instruir os processos de contra-ordenação por infracção ao
Código da Estrada e legislação complementar;
b) Proferir decisões, incluindo a aplicação de coimas e sanções
acessórias, bem como a condenação em custas, nos processos

