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2 — Subdelego ainda, ao abrigo do disposto no artigo 27.o do Decreto-Lei n.o 197/99, de 8 de Junho, a competência para praticar todos
os actos decisórios previstos no mesmo diploma para a realização
e autorização de despesas, por conta dos orçamentos dos gabinetes
e entidades referidos no n.o 1, até ao limite da minha competência
própria.
III — O presente despacho produz efeitos a 1 de Julho de 2006,
considerando-se ratificados todos os actos praticados desde essa data
no âmbito dos poderes ora delegados e subdelegados.
IV — Consideram-se igualmente ratificados todos os actos conformes à lei entretanto praticados fora do âmbito dos poderes ora delegados e subdelegados.
13 de Abril de 2007. — O Secretário-Geral, José Maria Belo de
Sousa Rego.

PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
E MINISTÉRIO DAS FINANÇAS
E DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
Despacho n.o 7541/2007
Considerando a grave carência de meios humanos na área de informática com que se debate a Secretaria-Geral do Ministério das Obras
Públicas, Transportes e Comunicações e as atribuições que lhe estão
cometidas nos domínios dos serviços partilhados e na área das tecnologias de informação e comunicação, nomeadamente no âmbito
do Programa de Reestruturação da Administração Central do Estado
(PRACE);
Nos termos do n.o 7 do artigo 12.o do Decreto-Lei n.o 41/84, de
3 de Fevereiro, na redacção que lhe foi conferida pelo artigo 15.o
do Decreto-Lei n.o 215/87, de 29 de Maio, é autorizado, a título excepcional, o descongelamento de quatro lugares do grupo de pessoal
de informática e um lugar do grupo de pessoal técnico superior para
a Secretaria-Geral do Ministério das Obras Públicas, Transportes e
Comunicações.
12 de Março de 2007. — O Primeiro-Ministro, José Sócrates Carvalho Pinto de Sousa. — O Ministro de Estado e das Finanças, Fernando Teixeira dos Santos.

MINISTÉRIO DA ADMINISTRAÇÃO INTERNA
Governo Civil do Distrito de Faro
o

31 de Março de 2007. — Pelo Director-Geral, a Chefe de Departamento de Nacionalidade, Marina Nogueira Portugal.
Aviso n.o 7394/2007
Por decreto do Secretário de Estado Adjunto e da Administração
Interna de 23 de Novembro de 2006, foi concedida a nacionalidade
portuguesa, por naturalização, a Bocar Baldé, natural de Bissau, República da Guiné-Bissau, de nacionalidade guineense, nascido em 5 de
Julho de 1967, o qual poderá gozar os direitos e prerrogativas inerentes
depois de cumprido o disposto no artigo 34.o do Decreto-Lei
n.o 322/82, de 12 de Agosto, com as alterações introduzidas pelos
Decretos-Leis n.os 253/94, de 20 de Outubro, e 37/97, de 31 de Janeiro.
31 de Março de 2007. — Pelo Director-Geral, a Chefe de Departamento de Nacionalidade, Marina Nogueira Portugal.
Aviso n.o 7395/2007
Por decreto do Secretário de Estado Adjunto e da Administração
Interna de 23 de Novembro de 2006, foi concedida a nacionalidade
portuguesa, por naturalização, a Maria Isabel Vemba, natural de São
Paulo, República de Angola, de nacionalidade angolana, nascida em
10 de Abril de 1969, a qual poderá gozar os direitos e prerrogativas
inerentes depois de cumprido o disposto no artigo 34.o do Decreto-Lei
n.o 322/82, de 12 de Agosto, com as alterações introduzidas pelos
Decretos-Leis n.os 253/94, de 20 de Outubro, e 37/97, de 31 de Janeiro.
31 de Março de 2007. — Pelo Director-Geral, a Chefe de Departamento de Nacionalidade, Marina Nogueira Portugal.
Aviso n.o 7396/2007
Por decreto do Secretário de Estado Adjunto e da Administração
Interna de 23 de Novembro de 2006, foi concedida a nacionalidade
portuguesa, por naturalização, a Deolinda Antónia Paulina Delgado,
natural de Santo Antão, República de Cabo Verde, de nacionalidade
guineense, nascida em 15 de Outubro de 1958, a qual poderá gozar
os direitos e prerrogativas inerentes depois de cumprido o disposto
no artigo 34.o do Decreto-Lei n.o 322/82, de 12 de Agosto, com as
alterações introduzidas pelos Decretos-Leis n.os 253/94, de 20 de Outubro, e 37/97, de 31 de Janeiro.
31 de Março de 2007. — Pelo Director-Geral, a Chefe de Departamento de Nacionalidade, Marina Nogueira Portugal.
Aviso n.o 7397/2007

Aviso n.o 7392/2007
o

poderá gozar os direitos e prerrogativas inerentes depois de cumprido
o disposto no artigo 34.o do Decreto-Lei n.o 322/82, de 12 de Agosto,
com as alterações introduzidas pelos Decretos-Leis n.os 253/94, de
20 de Outubro, e 37/97, de 31 de Janeiro.

o

Nos termos do n. 3 do artigo 95. do Decreto-Lei n. 100/99,
de 31 de Março, e para os efeitos do disposto no artigo 96.o do
mesmo diploma, faz-se público que se encontra afixada, para consulta,
a lista de antiguidade dos funcionários do quadro de pessoal deste
Governo Civil com referência a 31 de Dezembro de 2006.
27 de Março de 2007. — O Governador Civil, António Pina.

Secretariado Técnico dos Assuntos
para o Processo Eleitoral
Rectificação n.o 510/2007
Por ter sido publicado com inexactidão o mapa n.o 4/2007, no Diário
da República, 2.a série, n.o 43, 1 de Março de 2007, rectifica-se que
deve ler-se na parte final «15 de Fevereiro de 2007. — O Director-Geral, em regime de substituição, Jorge Manuel Ferreira Miguéis.».
28 de Março de 2007. — O Director-Geral, em regime de substituição, Jorge Manuel Ferreira Miguéis.

Serviço de Estrangeiros e Fronteiras
Aviso n.o 7393/2007
Por decreto do Secretário de Estado Adjunto e da Administração
Interna de 18 de Dezembro de 2006, foi concedida a nacionalidade
portuguesa, por naturalização, a Maria Augusta Tavares Cunha
Ramos, natural de São Lourenço, República de Cabo Verde, de nacionalidade cabo-verdiana, nascida em 28 de Setembro de 1964, a qual

Por decreto do Secretário de Estado Adjunto e da Administração
Interna de 23 de Novembro de 2006, foi concedida a nacionalidade
portuguesa, por naturalização, a Eduardo Mendes Sanches Vaz, natural de São Salvador do Mundo, República de Cabo Verde, de nacionalidade cabo-verdiana, nascido em 15 de Setembro de 1955, o qual
poderá gozar os direitos e prerrogativas inerentes depois de cumprido
o disposto no artigo 34.o do Decreto-Lei n.o 322/82, de 12 de Agosto,
com as alterações introduzidas pelos Decretos-Leis n.os 253/94, de
20 de Outubro, e 37/97, de 31 de Janeiro.
31 de Março de 2007. — Pelo Director-Geral, a Chefe de Departamento de Nacionalidade, Marina Nogueira Portugal.
Aviso n.o 7398/2007
Por decreto do Secretário de Estado Adjunto e da Administração
Interna de 23 de Novembro de 2006, foi concedida a nacionalidade
portuguesa, por naturalização, a Maria Cândida Cordeiro do Nascimento, natural de Conceição, República Democrática de São Tomé
e Príncipe, de nacionalidade santomense, nascida em 25 de Março
de 1954, a qual poderá gozar os direitos e prerrogativas inerentes
depois de cumprido o disposto no artigo 34.o do Decreto-Lei
n.o 322/82, de 12 de Agosto, com as alterações introduzidas pelos
Decretos-Leis n.os 253/94, de 20 de Outubro, e 37/97, de 31 de Janeiro.
31 de Março de 2007. — Pelo Director-Geral, a Chefe de Departamento de Nacionalidade, Marina Nogueira Portugal.
Aviso n.o 7399/2007
Por decreto do Secretário de Estado Adjunto e da Administração
Interna de 7 de Novembro de 2006, foi concedida a nacionalidade
portuguesa, por naturalização, a Cesar Pereira da Mota, natural de
Bissau, República da Guiné-Bissau, de nacionalidade guineense, nas-

