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DIÁRIO DA REPÚBLICA — II SÉRIE

Governo Civil do Distrito de Beja
Despacho (extracto) n.o 9843/2005 (2.a série). — Por despacho
de 11 de Abril de 2005 do governador civil do Distrito de Beja, no
uso de competência delegada:
José João Fralda Carias — nomeado chefe de gabinete de apoio pessoal, nos termos do artigo 15.o do Decreto-Lei n.o 252/92, de 19
de Novembro, com a redacção dada pelo Decreto-Lei n.o 213/2001,
de 2 de Agosto, em regime de comissão de serviço com efeitos
a partir de 6 de Abril de 2005. (Isento de fiscalização prévia do
Tribunal de Contas.)
11 de Abril de 2005. — O Governador Civil, Manuel Soares Monge.

Governo Civil do Distrito de Bragança
Despacho n.o 9844/2005 (2.a série). — No uso da competência
que me foi delegada pelo Ministro de Estado e da Administração
Interna, nomeio para secretária do meu Gabinete de apoio pessoal
a licenciada Marisa Alexandra Vaz Patrício.
O presente despacho produz efeitos a partir do dia 19 de Abril
de 2005.
19 de Abril de 2005. — O Governador Civil, Jorge Manuel Nogueiro
Gomes.

Serviço Nacional de Bombeiros e Protecção Civil
Despacho n.o 9845/2005 (2.a série). — Por despacho de 7 de
Abril de 2005 do presidente do Serviço Nacional de Bombeiros e
Protecção Civil:
Licenciados José Carlos Senra Pinto e Susana Isabel Cabrita Ramos
Cardoso — nomeados definitivamente, precedendo estágio com
classificação final de 17 valores, na categoria de técnico superior
de 2.a classe do quadro de pessoal dos Serviços Centrais do ex-Serviço Nacional de Protecção Civil, com efeitos a 14 de Março de
2005. (Isento de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)
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pela alínea a) do n.o 1 do artigo 1.o do Decreto-Lei n.o 89-F/98,
de 13 de Abril:
Assim, é indeferido, por falta de requisito legalmente exigido, o
pedido de ingresso na Administração Pública Portuguesa requerido
por Teresinha de Jesus Silva, ao abrigo do disposto no Decreto-Lei
n.o 89-F/98, de 13 de Abril.
15 de Abril de 2005. — O Secretário de Estado Adjunto e do Orçamento, Manuel Pedro da Cruz Baganha. — O Secretário de Estado
da Administração Pública, João Alexandre Tavares Gonçalves de
Figueiredo.

Gabinete do Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais
Rectificação n.o 738/2005. — Tendo-se verificado divergência
entre o texto original e o texto impresso do despacho n.o 7394/2005
(2.a série), de 8 de Abril, encarrega-me o Secretário de Estado dos
Assuntos Fiscais de solicitar a publicação do texto rectificado.
Assim, onde se lê «2 — Nos termos do estabelecido na alínea b)
do n.o 2 do artigo 3.o do Decreto-Lei n.o 196/93, de 27 de Maio.»
deve ler-se «2 — À nomeada é concedida a autorização a que se
refere a alínea b) do n.o 2 do artigo 3.o do Decreto-Lei n.o 196/93,
de 27 de Maio.»
11 de Abril de 2005. — O Chefe do Gabinete, Luís Vitorio.

Direcção-Geral das Alfândegas e dos Impostos
Especiais sobre o Consumo
Despacho (extracto) n.o 9847/2005 (2.a série). — Por despacho
de 1 de Março de 2005 da directora-geral das Alfândegas e dos Impostos Especiais sobre o Consumo:
Francisco José Parra Curinha, reverificador assessor principal — renovada, por um período de três anos, a comissão de serviço no cargo
de chefe de divisão de Nomenclatura e Gestão Pautal da Direcção
de Serviços de Tributação Aduaneira. (Não carece de fiscalização
prévia do Tribunal de Contas.)
15 de Abril de 2005. — O Director de Serviços de Gestão de Recursos Humanos, Vasco Manuel de Carvalho Costa Ramos.

7 de Abril de 2005. — O Presidente, Manuel João Ribeiro.

Direcção-Geral dos Impostos

MINISTÉRIO DOS NEGÓCIOS ESTRANGEIROS
Gabinete do Ministro
Despacho n.o 9846/2005 (2.a série). — Nos termos e ao abrigo
do disposto no n.o 1 do artigo 6.o do Decreto-Lei n.o 262/88, de
23 de Julho, determino, a seu pedido, a cessação de funções do
Dr. Caetano da Cunha Reis no meu Gabinete, para as quais tinha
sido nomeado por despacho de 30 de Março, publicado no Diário
da República, 2.a série, de 14 de Abril de 2005.
19 de Abril de 2005. — O Ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros, Diogo Pinto de Freitas do Amaral.

MINISTÉRIO DAS FINANÇAS
Gabinetes dos Secretários de Estado Adjunto
e do Orçamento e da Administração Pública
Despacho conjunto n.o 315/2005. — Considerando que Teresinha de Jesus Silva requereu o ingresso na Administração Pública
Portuguesa, ao abrigo do disposto no Decreto-Lei n.o 89-F/98, de
13 de Abril, que reconhece o direito de ingressso na Administração
Pública Portuguesa ao pessoal civil que, em 1 de Março de 1998,
prestava serviço na administração do território de Macau;
Considerando que o reconhecimento do direito de ingresso na
Administração Pública Portuguesa depende do preenchimento de
diversos requisitos cumulativos, previstos no n.o 1 do artigo 1.o do
Decreto-Lei n.o 89-F/98, de 13 de Abril, entre os quais, que a trabalhadora seja cidadã portuguesa;
Considerando que a requerente, em 1 de Março de 1998, não era
cidadã portuguesa, não se encontra preenchido o requisito exigido

Aviso (extracto) n.o 4670/2005 (2.a série). — Por despacho da
subdirectora-geral de 8 de Abril de 2005, por delegação de competências do director-geral dos Impostos:
Maria Isabel Lima dos Santos — cessa, a seu pedido, a nomeação
em regime de substituição no cargo de chefe de finanças-adjunta,
no serviço de finanças de Tondela, a partir de 30 de Dezembro
de 2004.
19 de Abril de 2005. — O Director de Serviços, Laudelino Pinheiro.

Direcção-Geral do Património
Aviso (extracto) n.o 4671/2005 (2.a série). — Nos termos do
artigo 9.o do regulamento do estágio relativo aos técnicos superiores,
publicado no Diário da República, 2.a série, n.o 269, de 21 de Novembro
de 1990, designo o júri para avaliação e classificação final do estágio
com vista ao preenchimento de um lugar de técnico superior de
2.a classe, da carreira técnica superior, do quadro de pessoal da Direcção-Geral do Património, aprovada por concurso, cujo aviso de abertura foi publicado no Diário da República, 2.a série, n.o 256, de 5 de
Novembro de 2003, com a seguinte composição:
Presidente — Dr.a Maria Manuela de Lacerda Gomes Brandão,
subdirectora-geral do Património.
Vogais efectivos:
Dr.a Ana Paula Gomes Azurara, directora de serviços (na
qualidade de coordenadora de estágio).
Dr.a Maria Fernanda Segurado Correia Pita Dias, chefe
de divisão.
Vogais suplentes:
Dr.a Luísa Maria Teixeira Pisco, chefe de divisão (na qualidade de coordenadora de estágio suplente).
Dr.a Maria Ribeira Pires Gonçalves Semedo, técnica superior de 2.a classe.
18 de Abril de 2005. — O Director-Geral, Francisco Maria Ramalho.

