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PARTE C
PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS

Instituto do Desporto de Portugal

Gabinete do Secretário de Estado
da Presidência do Conselho de Ministros

Despacho (extracto) n.o 4596/2007

Despacho n.o 4592/2007
1 — Ao abrigo do disposto no n.o 1 do artigo 6.o do Decreto-Lei n.o 262/88, de 23 de Julho, exonero, a seu pedido, das funções
de adjunta do meu Gabinete, a licenciada Dinamene Geraldes Botelho
Faria de Freitas Antunes, nomeada pelo despacho n.o 9580/2006, de
4 de Abril, publicado no Diário da República, 2.a série, n.o 84, de
2 de Maio de 2006, a quem agradeço o grande zelo e competência
com que desempenhou funções no meu Gabinete.
2 — O presente despacho produz efeitos a partir de 28 de Fevereiro
de 2007.
28 de Fevereiro de 2007. — O Secretário de Estado da Presidência
do Conselho de Ministros, Jorge Lacão Costa.
Despacho n.o 4593/2007
1 — Ao abrigo do disposto no artigo 28.o do Decreto-Lei n.o 79/2005, de 15 de Abril, e nos termos dos artigos 2.o, 4.o
e 6.o do Decreto-Lei n.o 262/88, de 23 de Julho, nomeio para exercer
o cargo de adjunto do meu Gabinete o licenciado Ricardo Nuno
Cortes Ribeiro, sendo para o efeito autorizada a cessação das suas
funções como consultor do Centro Jurídico da Presidência do Conselho de Ministros, nos termos conjugados dos artigos 3.o e 5.o do
Decreto-Lei n.o 286/92, de 26 de Dezembro.
2 — Está assegurado o correspondente cabimento orçamental.
3 — O presente despacho produz efeitos a partir de 1 de Março
de 2007.
28 de Fevereiro de 2007. — O Secretário de Estado da Presidência
do Conselho de Ministros, Jorge Lacão Costa.

Gabinete do Alto-Comissário
para a Imigração e Minorias Étnicas
Despacho n.o 4594/2007
1 — Ao abrigo do disposto no n.o 1 do artigo 1.o e no n.o 3 do
artigo 4.o, ambos do Decreto-Lei n.o 251/2002, de 22 de Novembro,
na redacção dada pelo Decreto-Lei n.o 27/2005, de 4 de Fevereiro,
e nos termos do n.o 2 do artigo 2.o do Decreto-Lei n.o 262/88, de
23 de Julho, nomeio a licenciada em Direito Ana Margarida Godinho
Nuñez da Silva Moura conselheira técnica junto do meu Gabinete,
com vista a assegurar a coordenação, na vertente jurídica, das diferentes representações públicas e privadas presentes no Centro Nacional de Apoio ao Imigrante.
2 — De acordo com o previsto no referido n.o 2 do artigo 2.o do
Decreto-Lei n.o 262/88, de 23 de Julho, a nomeada é, para todos
os efeitos, equiparada a adjunta.
3 — Este despacho produz efeitos a partir do dia 1 de Março de
2007.
26 de Fevereiro de 2007. — O Alto-Comissário, Rui Manuel Pereira
Marques.

Inspecção-Geral da Administração do Território
Despacho (extracto) n.o 4595/2007
Por meu despacho de 29 de Janeiro de 2007 foi considerado sem
efeito o pedido de transferência para o quadro desta Inspecção-Geral
da assistente administrativa especialista Maria Teresa de Almeida
Rodrigues Salgado, com efeitos a 1 de Fevereiro de 2007, conforme
o despacho (extracto) n.o 407/2007, publicado no Diário da República,
2.a série, n.o 7, de 10 de Janeiro de 2007.
30 de Janeiro de 2007. — O Inspector-Geral, Raul Melo Santos.

Por despacho de 22 de Janeiro de 2007 da Direcção do Instituto
do Desporto de Portugal (IDP), foi Idília Maria Pinto Durão nomeada,
em regime de substituição, ao abrigo do disposto no n.o 1 do artigo 27.o
da Lei n.o 2/2004, de 15 de Janeiro, com as alterações introduzidas
pela Lei n.o 51/2005, de 30 de Agosto, chefe de divisão de Pessoal
e Expediente, com efeitos a partir de 22 de Janeiro de 2007.
26 de Janeiro de 2007. — O Presidente da Direcção, Luís Bettencourt
Sardinha.
Despacho (extracto) n.o 4597/2007
Por despacho de 5 de Janeiro de 2007 da direcção do Instituto
do Desporto de Portugal (IDP), foi José Luís Parelho Vergas Rocha,
técnico de 2.a classe da carreira de técnico de diagnóstico e terapêutica
do quadro de pessoal do ex-Instituto Nacional do Desporto, nomeado,
precedendo concurso interno de acesso limitado e obtida a confirmação de declaração de cabimento orçamental da 1.a Delegação da
Direcção-Geral do Orçamento, na categoria de técnico de 1.a classe,
ficando posicionado no escalão 5, índice 155, com efeitos a partir
da data da aceitação do lugar. (Não está sujeito a fiscalização prévia
do Tribunal de Contas.)
13 de Fevereiro de 2007. — O Vice-Presidente da Direcção, Rui
Xavier Mourinha.
Despacho (extracto) n.o 4598/2007
Por despacho de 5 de Janeiro de 2007 da direcção do Instituto
do Desporto de Portugal (IDP), foi Ana Maria Xistra Nunes, técnica
de 2.a classe da carreira de técnico de diagnóstico e terapêutica, do
quadro de pessoal do ex-Instituto Nacional do Desporto, nomeada,
precedendo concurso interno de acesso limitado e obtida a confirmação de declaração de cabimento orçamental da 1.a Delegação da
Direcção-Geral do Orçamento, na categoria de técnica de 1.a classe,
ficando posicionada no escalão 3, índice 124, com efeitos a partir
da data da aceitação do lugar. (Não está sujeito a fiscalização prévia
do Tribunal de Contas.)
13 de Fevereiro de 2007. — O Vice-Presidente da Direcção, Rui
Xavier Mourinha.
Despacho (extracto) n.o 4599/2007
Por despacho de 5 de Janeiro de 2007 da direcção do Instituto
do Desporto de Portugal (IDP), foi Maria João de Oliveira Moniz
e Silva, técnica de 1.a classe da carreira de técnico de diagnóstico
e terapêutica do quadro de pessoal do ex-Instituto Nacional do Desporto, nomeada, precedendo concurso interno de acesso limitado e
obtida a confirmação de declaração de cabimento orçamental da
1.a Delegação da Direcção-Geral do Orçamento, na categoria de técnica principal, ficando posicionada no escalão 1, índice 155, com efeitos
a partir da data da aceitação do lugar. (Não está sujeito a fiscalização
prévia do Tribunal de Contas.)
13 de Fevereiro de 2007. — O Vice-Presidente da Direcção, Rui
Xavier Mourinha.
Despacho (extracto) n.o 4600/2007
Por despacho de 5 de Janeiro de 2007 da direcção do Instituto
do Desporto de Portugal (IDP), foi Maria Regina Neves da Piedade
Noronha Fazendeiro do Carmo, técnica de 1.a classe da carreira de
técnico de diagnóstico e terapêutica, do quadro de pessoal do ex-Instituto Nacional do Desporto, nomeada, precedendo concurso
interno de acesso limitado e obtida a confirmação de declaração de
cabimento orçamental da 1.a Delegação da Direcção-Geral do Orçamento, na categoria de técnica principal, ficando posicionada no escalão 3, índice 170, com efeitos a partir da data da aceitação do lugar.
(Não está sujeito a fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)
13 de Fevereiro de 2007. — O Vice-Presidente da Direcção, Rui
Xavier Mourinha.

