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2) Higiene e segurança na manipulação de equipamentos, materiais e reagentes;
3) Noções sobre a missão e os objectivos do Ministério da
Cultura.
A pormenorização e a delimitação dos temas constarão do respectivo aviso de abertura do concurso.

MINISTÉRIOS DOS NEGÓCIOS ESTRANGEIROS
E DA CULTURA
Despacho conjunto n.o 110/2005. — Considerando o interesse
de continuar a assegurar a participação portuguesa na 51.a Bienal
de Artes Visuais de Veneza, que se realizará de 12 de Junho a 6
de Novembro de 2005, determina-se o seguinte:
1) É nomeada comissária da representação portuguesa na
51.a Bienal de Artes Visuais de Veneza a Dr.a Isabel Carlos,
à qual competirá delinear o formato da referida representação, escolher os artistas e as respectivas obras a apresentar,
bem como escrever ou encomendar os textos e reproduções
para catálogo, coordenando todas as tarefas necessárias à concretização atempada da representação portuguesa;
2) A responsabilidade inerente ao processo de preparação, produção e realização da representação portuguesa na 51.a Bienal
de Artes Visuais de Veneza cabe ao Gabinete da Secretária
de Estado das Artes e Espectáculos;
3) O presente despacho produz efeitos a partir do dia 25 de
Novembro de 2004.
26 de Janeiro de 2005. — O Ministro dos Negócios Estrangeiros
e das Comunidades Portuguesas, António Victor Martins Monteiro. —
A Ministra da Cultura, Maria João Espírito Santo Bustorff Silva.

MINISTÉRIO DA ADMINISTRAÇÃO INTERNA

N.o 25 — 4 de Fevereiro de 2005

ou de direcção, delego e subdelego no chefe de divisão da Delegação
de Viação de Viseu, licenciado Henrique Luís Meneses Vieira de
Araújo, nomeado por despacho do Secretário de Estado da Administração Interna de 5 de Novembro de 2004, as seguintes competências:
1) As previstas nas alíneas c), e), f) e g) do n.o 1 e nas alíneas a), d) e j) do n.o 2, reportando-se esta última alínea
à autorização para movimentar o fundo permanente atribuído
à respectiva Delegação de Viação, do despacho n.o 6723/2001
(2.a série) , de 10 de Março;
2) As constantes das alíneas a), c), d), e), f), g), h), i), j) e k)
do n.o 2 do artigo 16.o do Decreto-Lei n.o 484/99, de 10 de
Novembro;
3) As competências ora delegadas e subdelegadas referem-se
a actividades e processos da área de jurisdição do distrito
de Viseu.
No âmbito das competências que me foram delegadas pelo despacho
n.o 12 158/2003 (2.a série), de 19 de Maio, publicado no Diário da
República, 2.a série, n.o 145, de 26 de Junho de 2003, sem prejuízo
do direito de avocação ou direcção, subdelego, sem faculdade de nova
subdelegação, no dirigente supramencionado, para as actividades e
processos da respectiva área de jurisdição, as competências previstas
nas alíneas a), b), c) e d) do n.o 1 do despacho n.o 12 158/2003
(2.a série), de 19 de Maio.
Subdelego ainda no dirigente acima indicado, sem poderes de subdelegação, para as matérias respeitantes às actividades inerentes às
competências subdelegadas, a assinatura da correspondência ou o
expediente necessário à mera instrução dos processos, com excepção
dos casos previstos nas alíneas a) a c) do n.o 2 do mencionado despacho
n.o 12 158/2003 (2.a série), de 19 de Maio.
Ratifico os actos praticados desde 30 de Dezembro de 2004 no
âmbito das competências ora subdelegadas.
10 de Janeiro de 2005. — O Director Regional, Fernando Manuel
Coragem.

Direcção Nacional da Polícia de Segurança Pública
Gabinete do Ministro
Despacho n.o 2723/2005 (2.a série). — Considerando a necessidade de rever e reorganizar o dispositivo da Brigada Territorial
n.o 5 da Guarda Nacional Republicana no distrito de Coimbra e
levando em conta o interesse e a conveniência de ordem operacional
na adopção dessa medida, determino, ao abrigo do disposto no n.o 3
do artigo 34.o do Decreto-Lei n.o 231/93, de 26 de Junho, que no
Grupo Territorial de Coimbra, e sob sua dependência, seja criado
o Destacamento Territorial de Montemor-o-Velho, do qual passam
a depender os Postos Territoriais de Montemor-o-Velho, Maiorca,
Paião, Quiaios e Soure.
19 de Janeiro de 2005. — O Ministro da Administração Interna,
Daniel Viegas Sanches.

Conselho Consultivo para a Formação
das Forças e Serviços de Segurança
Despacho n.o 2724/2005 (2.a série). — 1 — Ao abrigo do disposto nos n.os 1 e 2 do artigo 35.o do Decreto-Lei n.o 248/85, de
15 de Julho, designo para exercer funções no meu secretariado a
agente principal da Polícia de Segurança Pública Lídia Maria de
Almeida Ferreira Morais.
2 — Os encargos decorrentes da presente situação serão suportados
pelo orçamento deste conselho consultivo.
3 — O presente despacho produz efeitos a partir da presente data,
inclusive.
4 de Janeiro de 2005. — O Coordenador, João Ponce Dentinho.

Direcção-Geral de Viação
Direcção Regional de Viação Centro
Despacho n.o 2725/2005 (2.a série). — Ao abrigo dos artigos 36.o
e 37.o do Código do Procedimento Administrativo e no âmbito das
competências que me foram delegadas pelo despacho n.o 6723/2001
(2.a série), de 10 de Março, publicado no Diário da República, 2.a série,
n.o 78, de 2 de Abril de 2001, sem prejuízo do direito de avocação

Departamento de Recursos Humanos
Despacho (extracto) n.o 2726/2005 (2.a série). — Por despacho
do Ministro da Administração Interna de 13 de Janeiro de 2005:
José Ferreira de Oliveira, subintendente M/100080 — nomeado, em
comissão de serviço, nos termos dos n.os 1, alínea b), e 3 do
artigo 62.o da Lei n.o 5/99, de 27 de Janeiro, para o cargo de comandante da Polícia de Segurança Pública de Évora.
19 de Janeiro de 2005. — O Director, João Carlos de Jesus Filipe
Ribeiro, subintendente.
Despacho (extracto) n.o 2727/2005 (2.a série). — Por despacho
do Ministro da Administração Interna de 13 de Janeiro de 2005:
Jacinto de Jesus Moreira, comissário M/131036 — nomeado, em
comissão de serviço, nos termos dos artigos 40.o, n.o 2, alínea a),
e 87.o, conjugados com o artigo 102.o, todos da Lei n.o 5/99, de
27 de Janeiro, com aplicação do disposto no n.o 4 do artigo 88.o
do mesmo diploma, para o cargo de chefe da Divisão Técnica de
Armas e Explosivos do Departamento de Armas e Explosivos.
20 de Janeiro de 2005. — O Director, João Carlos de Jesus Filipe
Ribeiro, subintendente.

Governo Civil do Distrito de Leiria
Despacho n.o 2728/2005 (2.a série). — No uso da delegação de
poderes conferida pela alínea b) do n.o 1 do despacho n.o 20 890/2004,
de 21 de Setembro, do Ministro da Administração Interna, publicado
no Diário da República, 2.a série, n.o 240, de 12 de Outubro de 2004,
exonero a seu pedido, com efeitos a partir de 24 de Janeiro de 2005,
inclusive, do cargo de chefe de gabinete do meu gabinete de apoio
pessoal José Jorge Couto Vala.
25 de Junho de 2004. — O Governador Civil, José António Leitão
da Silva.

