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ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA
Secretário-Geral
Despacho n.o 22 225/2005 (2.a série). — Por despacho do presidente do Grupo Parlamentar do Partido Social-Democrata de 29
de Setembro de 2005, é criado, nos termos do n.o 5 do artigo 46.o
da Lei de Organização e Funcionamento dos Serviços da Assembleia
da República, republicada pela Lei n.o 28/2003, de 30 de Julho, um
lugar de adjunto estagiário no quadro de pessoal de apoio ao Grupo
Parlamentar.
10 de Outubro de 2005. — A Secretária-Geral, Adelina Sá Carvalho.
Despacho n.o 22 226/2005 (2.a série). — Por despacho de 29
de Setembro de 2005 do presidente do Grupo Parlamentar do Partido
Social-Democrata:
José Renato Gonçalves — nomeado, nos termos do n.o 6 do artigo 46.o
da Lei de Organização e Funcionamento dos Serviços da Assembleia
da República, republicada pela Lei n.o 28/2003, de 30 de Julho,
para o cargo de adjunto estagiário do Grupo Parlamentar do Partido
Social-Democrata, com efeitos a partir de 3 de Outubro de 2005.
10 de Outubro de 2005. — A Secretária-Geral, Adelina Sá Carvalho.

PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
Gabinete do Secretário de Estado
da Juventude e do Desporto
o

a

Despacho n. 22 227/2005 (2. série). — Considerando os notáveis resultados desportivos alcançados nos planos nacional e internacional pela praticante desportiva de basquetebol Patrícia Nunes
Penicheiro;
Considerando que a nível nacional se sagrou vencedora do Campeonato de Portugal em 1992-1993 e das Taças de Portugal em
1992-1993 e 1993-1994;
Considerando que a persistência e regularidade nos treinos permitiu
atingir os louros da titularidade mundial, ao tornar-se a primeira praticante desportiva portuguesa campeã da liga norte-americana feminina de basquetebol (WNBA), em 2005, ao serviço da equipa Sacramento Monarchs, equipa que actualmente representa;
Considerando que do seu currículo constam, ainda, os títulos de
campeã da Polónia em 1999-2000 e 2000-2001, campeã de Itália em
2001-2002 e campeã de França em 2004-2005;
Considerando que o prestígio granjeado no estrangeiro muito tem
contribuído para a afirmação do basquetebol, como também para
projectar o nome de Portugal;
Considerando a forma como conseguiu ultrapassar as adversidades
surgidas ao longo do seu percurso desportivo, o que reforça o inegável
engrandecimento de que se reveste a sua carreira e constitui um bom
exemplo e empenho, força de vontade e determinação para todos
os novos praticantes desportivos;
Considerando que as notáveis classificações obtidas honram igualmente todos aqueles que apoiaram a sua preparação desportiva bem
como a sua participação competitiva, incluindo a Federação Portuguesa de Basquetebol, que promove, regulamenta e dirige o basquetebol nacional:
Determina-se que seja concedida a medalha de honra ao mérito
desportivo de Patrícia Nunes Penicheiro, nos termos dos artigos 4.o
e 6.o do Decreto-Lei n.o 55/86, de 15 de Março.
7 de Outubro de 2005. — O Secretário de Estado da Juventude
e do Desporto, Laurentino José Monteiro Castro Dias.

Secretaria-Geral
Aviso n.o 9311/2005 (2.a série). — Nos termos do disposto nos
artigos 20.o, n.o 2, e 23.o, n.o 2, do Decreto-Lei n.o 305/97, de 11
de Novembro, torna-se pública a composição da Comissão da Carteira
Profissional do Jornalista e da respectiva Comissão de Apelo para
o biénio de 2005-2007:
Comissão da Carteira Profissional do Jornalista
Presidente — Juiz de direito Pedro Maria Cardoso Gonçalves Mourão.
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Suplente — Juiz conselheiro jubilado Herculano Carlindo Machado
Moreira Lima.
Representante dos órgãos de imprensa — Albérico Coelho Fernandes.
Suplente — José António Falcão Mendonça da Cruz.
Representante dos operadores de radiodifusão sonora — José Pedro
Leal Gonçalves.
Suplente — Luís Alberto Loureiro Mendonça.
Representante dos operadores de televisão — Alcides Manuel Rocha
Vieira.
Suplente — Martim de Matos Lencastre Cabral.
Representantes dos jornalistas:
Avelino Rodrigues.
Daniel Caldas Gomes Ricardo.
Rosária Perpétua Dura Rato.
Suplentes:
José António Câmara Pimenta de França.
João Augusto Duarte Alves Garcia.
Dina Paula Carrelha Lopes Pereira Soares.
Comissão de Apelo
Presidente — Juíza desembargadora Ana Luísa Passos Martins da
Silva Geraldes.
Suplente — Juiz desembargador jubilado Adriano Filipe de Sanches
Afonso.
Representante das empresas de comunicação social — José Manuel
Gomes Ferreira.
Suplente — José Manuel Colaço Mestre.
Representante dos jornalistas — Óscar José Mascarenhas.
Suplente — Ilídia Maria Pinto Correia Peres.
13 de Outubro de 2005. — O Secretário-Geral, José M. Sousa Rego.
Rectificação n.o 1761/2005. — Para os devidos efeitos se declara
que o despacho n.o 20 925/2005, publicado no Diário da República,
2.a série, n.o 191, de 4 de Outubro de 2005, cujo original se encontra
arquivado nesta Secretaria-Geral, saiu com inexactidão.
Assim, rectifica-se que onde se lê «Em 16 de Setembro de 2005»
deve ler-se «Em 17 de Setembro de 2005».
13 de Outubro de 2005. — O Secretário-Geral, José M. Sousa Rego.

Instituto do Desporto de Portugal
Despacho (extracto) n.o 22 228/2005 (2.a série). — Por meu
despacho de 3 de Outubro de 2005 e por despacho de 28 de Setembro
de 2005 da directora do Gabinete de Planeamento e Política
Agro-Alimentar:
Duarte Mário Correia Escudeiro, técnico profissional especialista do
quadro de pessoal do Gabinete de Planeamento e Política Agro-Alimentar do Ministério da Agricultura, do Desenvolvimento Rural
e das Pescas — autorizada a requisição por um ano, nos termos
do artigo 27.o do Decreto-Lei n.o 427/89, de 7 de Dezembro, com
as alterações introduzidas pelos Decretos-Leis n.os 102/96, de 31 de
Dezembro, e 218/98, de 17 de Julho, com efeitos a partir de 1 de
Outubro de 2005. (Não carece de fiscalização prévia do Tribunal
de Contas.)
7 de Outubro de 2005. — O Vice-Presidente, João Manuel Bibe.

MINISTÉRIO DA ADMINISTRAÇÃO INTERNA
Governo Civil do Distrito de Viana do Castelo
Despacho n.o 22 229/2005 (2.a série). — 1 — Nos termos do
n.o 2 do artigo 10.o do Decreto-Lei n.o 252/92, de 19 de Novembro,
e dos artigos 35.o e seguintes do Código do Procedimento Administrativo, delego na secretária do Governo Civil de Viana do Castelo,
Dr.a Maria da Graça Trindade Fernandes Vieira Ribeira, a minha
competência para:
a) Apreciar e despachar requerimentos de pedidos de passaportes e assinatura da correspondência relacionada com estes
actos;
b) Apreciar e despachar requerimentos a solicitar licenças de
competência do governador civil e emissão das mesmas, despacho e assinatura da correspondência;

15 120

N.o 205 — 25 de Outubro de 2005

DIÁRIO DA REPÚBLICA — II SÉRIE

c) Realizar despesas por conta de verbas inscritas no Orçamento
do Estado e assinar as respectivas folhas e documentos anexos;
d) Contrair encargos por conta de verbas inscritas no orçamento
do Governo Civil até ao montante de E 2500 por cada
operação;
e) Autorizar a passagem de certidões a que se refere o artigo
64.o, n.o 2, do Código do Procedimento Administrativo;
f) Despachar assuntos de natureza corrente e assinar toda a
correspondência, excepto aquela que pela sua natureza deva
competir ao governador civil;
g) Assinar outros documentos, tais como alvarás e cartões de
identidade dos funcionários do Governo Civil;
h) Ajuramentar agentes de fiscalização de empresas exploradoras de serviços públicos de transportes colectivos de passageiros;
i) Orientar a instrução de processos de contra-ordenação, bem
como decidir a aplicação de coimas e sanções acessórias nos
mesmos processos;
j) Conceder licenças aos funcionários do Governo Civil;
k) Celebrar contratos de seguro, de arrendamento e de assistência técnica, nos termos legais, e autorizar a respectiva
actualização, sempre que resulte de imposição legal;
l) Autorizar a prestação de serviços e venda de produtos próprios, fixando os respectivos preços;
m) Autorizar o abono de vencimento perdido por motivo de
doença, nos termos do artigo 29.o, n.o 6, do Decreto-Lei
n.o 100/99, de 31 de Março, bem como o exercício de funções
em situação que dê lugar a reversão do vencimento do exercício, e respectivo processamento;
n) Autorizar as deslocações em serviço, qualquer que seja o meio
de transporte, bem como o processamento dos correspondentes abonos e despesas com aquisição de bilhetes ou títulos
de transporte e de ajudas de custo, antecipadas ou não;
o) Superintender na utilização racional das instalações e equipamentos, bem como na sua manutenção e conservação;
p) Velar pela existência de condições de higiene e segurança
no trabalho;
q) Dar posse administrativa de obras públicas, nos termos do
artigo 236.o do Decreto-Lei n.o 59/99, de 2 de Março;
r) Apreciar e autorizar o registo de alarmes.
2 — O presente despacho produz efeitos desde 3 de Outubro
de 2005, considerando-se ratificados todos os actos entretanto praticados nos termos do artigo 137.o do Código do Procedimento
Administrativo.
7 de Outubro de 2005. — O Governador Civil, José Joaquim Pita
Guerreiro.

Serviço Nacional de Bombeiros e Protecção Civil

Nota curricular
Nome — Lucília Áurea Leitão Graça.
Formação académica:
Licenciatura em Relações Internacionais pela Universidade
Lusíada de Lisboa;
Pós-graduação em Estudos Europeus, vertente económica, pela
Universidade Lusíada de Lisboa.
Experiência profissional:
De Novembro de 2004 a Outubro de 2005 — técnica superior
principal na Direcção de Serviços do Mercado Interno, acompanhando os dossiers relativos aos serviços, reconhecimento
de diplomas, propriedade intelectual e protecção de dados
e preparação do Conselho de Ministros competitividade: coordenação interna da posição portuguesa; participação activa
nas negociações em Bruxelas, nomeadamente da directiva «serviços», e contactos com embaixadas de Portugal e com embaixadas de países estrangeiros em Portugal;
Junho de 2004 — regresso ao serviço após licença sem vencimento, como técnica superior de 1.a classe da Direcção de
Serviços do Mercado Interno, iniciando a coordenação da posição nacional e o acompanhamento da negociação da directiva
«serviços»;
Dezembro de 2003 — licença sem vencimento para frequência
de curso na Universidade Columbia em Nova Iorque;
De Fevereiro de 1995 a Dezembro de 2003 — técnica superior
da Direcção de Serviços do Mercado Interno, da Direcção-Geral dos Assuntos Comunitários, do Ministério dos Negócios
Estrangeiros, acompanhando os dossiers relativos à propriedade intelectual, protecção de dados, sociedade da informação,
comunicações electrónicas e reconhecimento de diplomas — preparação do Conselho de Ministros mercado interno:
coordenação interna da posição portuguesa; participação
activa nas negociações em Bruxelas (nomeadamente directiva
comércio electrónico, patente comunitária e diplomas) e contactos com embaixadas de Portugal e com embaixadas de países
estrangeiros em Portugal.
Despacho (extracto) n.o 22 232/2005 (2.a série). — Por despacho de 30 de Setembro de 2005 da directora de serviços do FID,
no uso de competência delegada:
Maria do Céu Caldeira, nomeada, precedendo concurso, assistente
administrativa especialista do quadro de pessoal desta Direcção-Geral, cujo despacho n.o 16 817/2005 foi publicado no Diário da
República, 2.a série, n.o 149, de 4 de Agosto de 2005 — retirada
da lista de classificação final dos candidatos aprovados, nos termos
da alínea a) do artigo 42.o do Decreto-Lei n.o 204/96, de 11 de
Julho, por não se mostrar interessada no provimento do lugar.
11 de Outubro de 2005. — A Directora de Serviços, Maria Benedita
Tinoca.

Despacho n.o 22 230/2005 (2.a série):
Catarina Maria Palma Venâncio, técnica superior principal do quadro
de pessoal do extinto Serviço Nacional de Protecção Civil, em conformidade com o artigo 29.o da Lei n.o 2/2004, de 15 de Janeiro,
alterada pela Lei n.o 51/2005, de 30 de Agosto — nomeada para
o mesmo quadro na categoria de assessora principal, com efeitos
a 15 de Junho de 2005. (Isento de fiscalização prévia do Tribunal
de Contas.)
29 de Setembro de 2005. — O Presidente, Manuel João Ribeiro.

MINISTÉRIO DAS FINANÇAS
E DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
Gabinete do Secretário de Estado
da Administração Pública

MINISTÉRIO DOS NEGÓCIOS ESTRANGEIROS

Despacho n.o 22 233/2005 (2.a série). — Ao abrigo do disposto
no artigo 11.o do Decreto-Lei n.o 262/88, de 23 de Julho, destaco
para o meu Gabinete, para exercer funções no núcleo de apoio administrativo, a assistente administrativa principal do quadro de pessoal
da Direcção-Geral dos Impostos (DGCI) Adélia Juk Keu Chin Malta.

Direcção-Geral dos Assuntos Comunitários

10 de Outubro de 2005. — O Secretário de Estado da Administração
Pública, João Alexandre Tavares Gonçalves de Figueiredo.

Despacho (extracto) n.o 22 231/2005 (2.a série). — Por despacho de 6 de Outubro de 2005 do director-geral dos Assuntos
Comunitários:
Lucília Áurea Leitão Graça, técnica superior principal do quadro de
pessoal desta Direcção-Geral — nomeada, em regime de substituição, no cargo de chefe de divisão da Direcção de Serviços do
Mercado Interno, com efeitos a partir de 1 de Novembro de 2005,
nos termos do artigo 27.o da Lei n.o 2/2004, de 15 de Janeiro,
alterada e republicada pela Lei n.o 51/2005, de 30 de Agosto.
7 de Outubro de 2005. — A Directora de Serviços, Maria Benedita
Tinoca.

Direcção-Geral dos Impostos
Aviso (extracto) n.o 9312/2005 (2.a série). — Por despacho da
subdirectora-geral dos Impostos, por delegação de competências do
director-geral, de 13 de Outubro de 2005:
António Jorge de Almeida Domingos, técnico de administração tributária, nível 3, de licença sem vencimento de longa duração — regressa ao quadro, ficando colocado na Direcção de Finanças de Lisboa.
13 de Outubro de 2005. — O Director de Serviços, Laudelino
Pinheiro.

