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ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA

Secretaria-Geral

Direcção de Serviços Administrativos e Financeiros

Despacho (extracto) n.o 2701/2005 (2.a série). — Por meu despacho de 16 de Novembro de 2004, com a anuência do director nacional da Polícia de Segurança Pública de 18 de Novembro de 2004:

Despacho n.o 2696/2005 (2.a série). — Por despacho de 19 de
Janeiro de 2005 da secretária-geral da Assembleia da República:
Jorge Manuel Lourenço Barbosa, Sara Alexandra Santos Pereira, Rui
Miguel Campenhe Romão e João António Rodrigues Pereira da
Silva — nomeados, precedendo concurso, em regime de comissão
de serviço, pelo período probatório de um ano, adjuntos parlamentares de 2.a classe (área de apoio parlamentar) do quadro de
pessoal da Assembleia da República (1.o escalão, índice 222). (Não
carece de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)
24 de Janeiro de 2005. — A Directora de Serviços, por delegação
da Secretária-Geral, Maria Teresa Fernandes.
Despacho n.o 2697/2005 (2.a série). — Por despacho de 19 de
Janeiro de 2005 da secretária-geral da Assembleia da República:
Maria Teresa Silvério da Fonseca, Maria Paula Reis Mira do Ó Faria
e Paula Maria da Silva Granada — nomeadas, precedendo concurso, assessoras parlamentares (área de biblioteca e documentação) do quadro de pessoal da Assembleia da República (1.o escalão,
índice 625). (Não carece de fiscalização prévia do Tribunal de
Contas.)
24 de Janeiro de 2005. — A Directora de Serviços, por delegação
da Secretária-Geral, Maria Teresa Fernandes.

PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
Gabinete do Primeiro-Ministro
Despacho n.o 2698/2005 (2.a série). — Ao abrigo do disposto
no n.o 1 do artigo 3.o do Decreto-Lei n.o 322/88, de 23 de Setembro,
alterado pelo Decreto-Lei n.o 45/92, de 4 de Abril, nomeio assessora
do meu Gabinete a Dr.a Dina Fernanda Pereira Vieira Luiz Gomes,
com efeitos a partir de 1 de Janeiro de 2005.
5 de Janeiro de 2005. — O Primeiro-Ministro, Pedro Miguel de Santana Lopes.
Despacho n.o 2699/2005 (2.a série). — Embora a terça-feira de
Carnaval não conste da lista de feriados obrigatórios estipulados por
lei, existe em Portugal uma tradição consolidada de organização de
festejos neste período.
Torna-se assim adequado providenciar no sentido de permitir a
participação das pessoas nesses eventos que, inclusivamente, têm
importante expressão económica e social em algumas localidades do
nosso país.
Ao abrigo da alínea d) do artigo 199.o da Constituição e no uso
dos poderes delegados pelo n.o 3 do artigo 3.o do Decreto-Lei
n.o 215-A/2004, de 3 de Setembro, determino a concessão de tolerância
de ponto aos funcionários e agentes do Estado, dos institutos públicos
e dos serviços desconcentrados da administração central no próximo
dia 8 de Fevereiro de 2005.
25 de Janeiro de 2005. — O Primeiro-Ministro, Pedro Miguel de
Santana Lopes.

Gabinete do Secretário de Estado
do Desporto e Reabilitação
Despacho n.o 2700/2005 (2.a série). — 1 — A cada um dos meus
despachos n.os 26 584/2004, 26 585/2004, 26 586/2004, 26 587/2004,
26 588/2004, 26 589/2004 e 26 591/2004, todos de 2 de Dezembro,
publicados no Diário da República, 2.a série, n.o 299, de 23 de Dezembro de 2004, é aditado um parágrafo com a seguinte redacção:
«O presente despacho produz efeitos a partir de 24 de Novembro
de 2004.»
2 — Fica assim, sem efeito o despacho n.o 505/2005, publicado no
Diário da República, 2.a série, n.o 6, de 10 de Janeiro de 2005.
10 de Janeiro de 2005. — O Secretário de Estado do Desporto
e Reabilitação, Hermínio José Sobral Loureiro Gonçalves.

Américo Paulo Gomes Pereira, agente principal n.o 143888 do Corpo
de Segurança Pessoal da PSP — requisitado, ao abrigo no disposto
na Portaria n.o 462/86, de 23 de Agosto, conjugado com o artigo 27.o
do Decreto-Lei n.o 427/89, de 7 de Dezembro, para exercer funções
de motorista no Gabinete do Primeiro-Ministro, com efeitos reportados a 7 de Outubro de 2004. (Isento de fiscalização prévia do
Tribunal de Contas.)
20 de Janeiro de 2005. — O Secretário-Geral, José M. Sousa Rego.
Despacho (extracto) n.o 2702/2005 (2.a série). — Por despacho
do secretário-geral da Presidência do Conselho de Ministros de 26
de Novembro de 2004:
Cristina Maria Machado de Queiroz Leitão, técnica superior principal
do quadro de pessoal desta Secretaria-Geral — autorizada a licença
sem vencimento para acompanhamento do cônjuge colocado no
estrangeiro, ao abrigo do Decreto-Lei n.o 519-E1/79, de 29 de
Dezembro, com efeitos reportados a 1 de Janeiro de 2005. (Isento
de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)
21 de Janeiro de 2005. — O Secretário-Geral, José M. Sousa Rego.
Despacho (extracto) n.o 2703/2005 (2.a série). — Por despacho
de 12 de Janeiro de 2005 do Primeiro-Ministro, mediante proposta
do Ministro das Finanças e da Administração Pública, foi autorizada
a atribuição ao Secretário de Estado das Florestas, engenheiro Luís
António Pires Pinheiro, do subsídio de alojamento no montante de
75 % do valor da ajuda de custo correspondente ao índice 405, desde
a data da sua posse e enquanto durarem as suas funções.
26 de Janeiro de 2005. — O Secretário-Geral, José M. Sousa Rego.
Despacho (extracto) n.o 2704/2005 (2.a série). — Por despacho
de 12 de Janeiro de 2005 o Primeiro-Ministro, mediante proposta
do Ministro das Finanças e da Administração Pública, foi autorizada
a atribuição ao Secretário de Estado de Adjunto do Ministro da Agricultura, Pescas e Florestas, engenheiro Carlos Manuel Duarte de Oliveira, do subsídio de alojamento no montante de 75 % do valor da
ajuda de custo correspondente ao índice 405, desde a data da sua
posse e enquanto durarem as suas funções.
26 de Janeiro de 2005. — O Secretário-Geral, José M. Sousa Rego.
Despacho (extracto) n.o 2705/2005 (2.a série). — Por despacho
de 12 de Janeiro de 2005 do Primeiro-Ministro, mediante proposta
do Ministro das Finanças e da Administração Pública, foi autorizada
a atribuição ao Secretário de Estado da Agricultura e Alimentação,
engenheiro David Ribeiro de Sousa Geraldes, do subsídio de alojamento no montante de 75 % do valor da ajuda de custo correspondente ao índice 405, desde a data da sua posse e enquanto durarem
as suas funções.
26 de Janeiro de 2005. — O Secretário-Geral, José M. Sousa Rego.
Despacho (extracto) n.o 2706/2005 (2.a série). — Por despacho
de 12 de Janeiro de 2005 do Primeiro-Ministro, mediante proposta
do Ministro das Finanças e da Administração Pública, foi autorizada
a atribuição à Secretária de Estado da Administração Pública, Maria
do Rosário Cardoso Águas, do subsídio de alojamento no montante
de 75 % do valor da ajuda de custo correspondente ao índice 405,
desde a data da sua posse e enquanto durarem as suas funções.
26 de Janeiro de 2005. — O Secretário-Geral, José M. Sousa Rego.
Despacho (extracto) n.o 2707/2005 (2.a série). — Por despacho
de 12 de Janeiro de 2005 do Primeiro-Ministro, mediante proposta
do Ministro das Finanças e da Administração Pública, foi autorizada
a atribuição ao Ministro da Agricultura Pescas e Florestas, Dr. Carlos
Henriques da Costa Neves, do subsídio de alojamento no montante
de 75 % do valor da ajuda de custo correspondente ao índice 405,
desde a data da sua posse e enquanto durarem as suas funções.
26 de Janeiro de 2005. — O Secretário-Geral, José M. Sousa Rego.

