N.o 38 — 23 de Fevereiro de 2005

DIÁRIO DA REPÚBLICA — II SÉRIE

PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA
Gabinete do Presidente
Louvor n.o 148/2005. — Louvo o agente principal Fernando da
Silva Gonçalves, do Corpo de Segurança Pessoal da Polícia de Segurança Pública, pela forma muito digna, profissional e competente como
ao longo de cerca de sete anos desempenhou as funções de meu
segurança pessoal.
Possuidor de uma capacidade de trabalho e profissionalismo exemplares, soube aliar a experiência e os conhecimentos técnicos às solicitações de um serviço delicado e complexo, demonstrando sempre
disponibilidade pessoal, responsabilidade e dinamismo, determinantes
para a grande capacidade de adaptação às mais exigentes necessidades
da realidade operacional do serviço de segurança pessoal.
A sua personalidade íntegra, a honestidade de carácter e a vontade
de cumprir bem e com profissionalismo todas as tarefas atribuídas,
quer integrado em equipas de segurança, quer actuando como chefe
destas ou em missões de reconhecimento ou avançadas, ditaram que
todas as tarefas que lhe foram atribuídas fossem cumpridas com eficiência e eficácia em prol da segurança do órgão de soberania, Presidente da República.
Demonstrou sempre, em todas as ocasiões, qualidades pessoais e
humanas que lhe permitiram integrar de forma plena o trabalho em
equipa e pautar o seu relacionamento com a chefia do Serviço de
Segurança de forma leal, isenta e íntegra, num espírito de interacção
que sempre se revelou positivo.
O modo prático e eficiente como soube levar a cabo todas as missões
que lhe foram confiadas revelaram as suas excelentes qualidades éticas
e integridade moral que, aliadas à sua competência técnica e experiência profissional, fazem do agente principal Gonçalves um profissional de referência e um exemplo para a Polícia de Segurança
Pública, pelo que os serviços por si prestados são dignos do reconhecimento público deste louvor.
20 de Dezembro de 2004. — O Presidente da República, Jorge
Sampaio.

PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
Gabinete do Ministro de Estado e da Presidência
Despacho n.o 3933/2005 (2.a série). — 1 — Ao abrigo do disposto nos artigos 35.o a 40.o do Decreto-Lei n.o 442/91, de 15 de
Novembro, alterado pelo Decreto-Lei n.o 6/96, de 31 de Janeiro, e
9.o da Lei n.o 2/2004, de 15 de Janeiro, e no uso dos poderes que
me foram delegados pelo Primeiro-Ministro através do despacho n.o
19 965/2004 (2.a série), de 14 de Setembro, subdelego na licenciada
Maria Amélia Maio de Paiva, presidente da Comissão para a Igualdade
e para os Direitos das Mulheres, os poderes necessários para a prática
dos seguintes actos:
a) Autorizar a prestação de trabalho em dias de descanso complementar e feriados, prevista no n.o 5 do artigo 33.o do Decreto-Lei n.o 259/98, de 18 de Agosto, e a prestação de horas
extraordinárias nas circunstâncias excepcionais a que se refere
a alínea d) do n.o 3 do artigo 27.o do mesmo diploma;
b) Autorizar deslocações em serviço no estrangeiro, qualquer
que seja o meio de transporte, bem como o processamento
dos correspondentes abonos ou despesas com a aquisição de
bilhetes ou títulos de transporte e de ajudas de custo, antecipadas ou não, desde que integrados em actividades da
Comissão para a Igualdade e para os Direitos das Mulheres,
nos termos da legislação aplicável;
c) Autorizar a inscrição e participação do pessoal em estágios,
congressos, reuniões, seminários, colóquios, cursos de formação ou outras iniciativas semelhantes que decorram no
estrangeiro;
d) Autorizar as(os) funcionárias(os) a conduzir viatura própria,
nos termos dos artigos 13.o e 15.o do Decreto-Lei n.o 50/78,
de 28 de Março, conjugado com o Decreto-Lei n.o 490/99,
de 17 de Novembro;
e) Autorizar a concessão de licença sem vencimento de longa
duração, bem como o regresso à actividade, nos termos do
disposto nos artigos 76.o, 78.o e 82.o do Decreto-Lei n.o 100/99,
de 31 de Março;
f) Autorizar a realização de despesas com a execução de obras
e com a locação e a aquisição de bens e serviços, até ao
montante de E 150 000, ao abrigo do artigo 27.o do Decreto-Lei n.o 197/99, de 8 de Junho.

2643

2 — As competências ora subdelegadas são susceptíveis de subdelegação, nos termos do n.o 1 do artigo 36.o do Código do Procedimento Administrativo.
3 — O presente despacho produz efeitos reportados a 17 de Julho
de 2004, ficando ratificados todos os actos entretanto praticados no
âmbito da presente subdelegação de competências.
15 de Setembro de 2004. — O Ministro de Estado e da Presidência,
Nuno Albuquerque Morais Sarmento.

Secretaria-Geral
Despacho (extracto) n.o 3934/2005 (2.a série). — Por despacho
do Ministro de Estado e da Presidência de 5 de Janeiro de 2005:
Maria Clara da Palma Mendonça da Costa Rosa, técnica superior
do Centro de Documentação da Inspecção-Geral dos Serviços de
Justiça — nomeada em comissão de serviço, nos termos do disposto
no n.o 9 da Resolução do Conselho de Ministros n.o 135/2002,
de 26 de Outubro, pelo período de um ano, renovável por iguais
períodos de tempo, para exercer funções de apoio técnico ao Projecto Biblioteca do Conhecimento Online da UMIC — Unidade
de Missão Inovação e Conhecimento, com a remuneração mensal
de E 3000 ilíquidos, com efeitos a partir de 1 de Dezembro de
2004. (Isento de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)
9 de Fevereiro de 2005. — O Secretário-Geral, José M. Sousa Rego.
Despacho (extracto) n.o 3935/2005 (2.a série). — Por meu despacho de 9 de Fevereiro de 2005:
Maria Cristina Pimenta Coelho, Zulmira da Silva Sousa Gomes da
Fonseca, Ricardo Manuel Martins dos Santos, António de Magalhães Pinto Mendes, Luísa Paula Gando de Azevedo Ferreira Dias
da Costa e Sérgio Henrique dos Santos Oliveira Pereira, técnicos
superiores de 1.a classe do quadro de pessoal da Secretaria-Geral
da Presidência do Conselho de Ministros — nomeados definitivamente, precedendo concurso interno de acesso misto (quota A),
técnicos superiores principais do mesmo quadro. (Isento de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)
10 de Fevereiro de 2005. — O Secretário-Geral, José M. Sousa Rego.

Secretariado Nacional para a Reabilitação
e Integração das Pessoas com Deficiência
Aviso n.o 1777/2005 (2.a série). — Por despacho de 19 de Janeiro
de 2005 da secretária nacional para a Reabilitação e Integração das
Pessoas com Deficiência:
José Manuel Braga Madeira Serôdio, técnico superior principal, do
quadro de pessoal do Secretariado Nacional para a Reabilitação
e Integração das Pessoas com Deficiência — nomeado, mediante
concurso interno de acesso misto, assessor, remunerado pelo escalão 1, índice 610, da tabela anexa ao Decreto-Lei n.o 404-A/98,
de 18 de Dezembro, considerando-se exonerado do anterior lugar
a partir da data da publicação no Diário da República. (Não carece
de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)
9 de Fevereiro de 2005. — A Secretária Nacional, Cristina Louro.
Aviso n.o 1778/2005 (2.a série). — Por despacho de 19 de Janeiro
de 2005 da secretária nacional para a Reabilitação e Integração das
Pessoas com Deficiência:
Maria Isabel de Carvalho Pinheiro, técnica superior principal, do quadro de pessoal do Secretariado Nacional para a Reabilitação e
Integração das Pessoas com Deficiência — nomeada, mediante concurso interno de acesso misto, assessora, remunerada pelo escalão 1,
índice 610, da tabela anexa ao Decreto-Lei n.o 404-A/98, de 18
de Dezembro, considerando-se exonerada do anterior lugar a partir
da data da publicação no Diário da República. (Não carece de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)
9 de Fevereiro de 2005. — A Secretária Nacional, Cristina Louro.
Aviso n.o 1779/2005 (2.a série). — Por despacho de 19 de Janeiro
de 2005 da secretária nacional para a Reabilitação e Integração das
Pessoas com Deficiência:
Maria de São José Marques Lopes da Silva Amaral, técnica superior
principal do quadro de pessoal do Secretariado Nacional para a
Reabilitação e Integração das Pessoas com Deficiência — nomeada,
mediante concurso interno de acesso misto, assessora, remunerada

