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DIÁRIO DA REPÚBLICA — II SÉRIE

Despacho n.o 8671/2005 (2.a série). — Nos termos do disposto
no artigo 10.o do Decreto-Lei n.o 262/88, de 23 de Julho, determino
o destacamento de Natália Maria da Silva Costa Dias de Carvalho,
chefe de repartição do quadro de pessoal da ex-Secretaria-Geral do
ex-Minstério da Ciência e da Tecnologia, para, assegurando a continuidade das funções que vinha exercendo, prestar apoio administrativo junto do meu Gabinete.
12 de Março de 2005. — O Ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino
Superior, José Mariano Rebelo Pires Gago.
Despacho n.o 8672/2005 (2.a série). — 1 — Nos termos do disposto no n.o 1 do artigo 2.o e nos artigos 4.o e 6.o do Decreto-Lei
n.o 262/88, de 23 de Julho, nomeio a mestre em Direito Marta Filipa
da Silva Felino Rodrigues, técnica assistente do Departamento de
Serviços Jurídicos do Banco de Portugal, para exercer funções de
adjunta do meu Gabinete.
2 — Ao abrigo do prescrito na alínea a) do n.o 2 do artigo 3.o
do Decreto-Lei n.o 196/93, de 27 de Maio, fica a ora nomeada autorizada a exercer actividade docente na Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, nos termos da legislação em vigor.
23 de Março de 2005. — O Ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino
Superior, José Mariano Rebelo Pires Gago.

Gabinete do Secretário de Estado da Ciência,
Tecnologia e Ensino Superior
Despacho n.o 8673/2005 (2.a série). — 1 — Nos termos do disposto nos n.os 3 e 4 do artigo 2.o e no artigo 6.o do Decreto-Lei
n.o 262/88, de 23 de Julho, nomeio Helena Isabel Roque Mendes
para, no âmbito do meu Gabinete, exercer funções de apoio à Rede
Informática do Governo (RING) e de interface com o Centro de
de Gestão da Rede Informática do Governo (CEGER).
2 — A nomeada auferirá uma remuneração mensal de E 1275,
actualizável na mesma percentagem do índice 100 da escala salarial
das carreiras do regime geral da função pública, acrescida do subsídio
de refeição que estiver em vigor.
3 — Nos meses de Junho e Novembro, para além da mensalidade
referida no número anterior, será paga outra mensalidade de E 1273
a título de abono suplementar.
4 — O presente despacho produz efeitos a partir da data da sua
assinatura e é valido pelo prazo de um ano, renovável, até à sua
caducidade, conforme o previsto na parte final do artigo 11.o do Decreto-Lei n.o 262/88, de 23 de Julho.
12 de Março de 2005. — O Secretário de Estado da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, Manuel Frederico Tojal de Valsassina Heitor.
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Despacho n. 8674/2005 (2. série). — Nos termos dos artigos 35.o a 41.o do Código do Procedimento Administrativo, aprovado
pelo Decreto-Lei n.o 442/91, de 15 de Novembro, na redacção dada
pelo Decreto-Lei n.o 6/96, de 31 de Janeiro, e ainda do artigo 26.o
do Decreto-Lei n.o 99/94, de 19 de Abril, delego, com faculdade de
subdelegação, no secretário-geral do ex-Ministério da Ciência, Inovação e Ensino Superior, Dr. António Raul da Costa Tôrres Capaz
Coelho, a competência para a prática dos seguintes actos, no âmbito
da gestão do meu Gabinete:
1) Autorizar a prestação de trabalho extraordinário, nocturno
e em dias de descanso semanal, complementar e feriados,
observados os condicionalismos legais;
2) Autorizar o processamento de despesas resultantes de deslocações em serviço, com ou sem abono antecipado de ajudas
de custo;
3) Autorizar despesas com empreitadas de obras públicas, locação e aquisição de bens e serviços até ao montante de
E 25 000, nos termos das alíneas c) do n.o 1 e c) do n.o 3,
ambas do artigo 17.o do Decreto-Lei n.o 197/99, de 8 de Junho;
4) Autorizar, dentro do orçamento de funcionamento e do orçamento do PIDDAC afectos ao meu Gabinete, as alterações
orçamentais e a antecipação de duodécimos que se revelem
necessárias à execução daqueles e que não careçam de intervenção do Ministro das Finanças;
5) Formalizar os pedidos de libertação de créditos (PLC) junto
da delegação competente de Direcção-Geral do Orçamento,
bem como documentos e expediente relacionados com a
mesma;
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6) Autorizar o processamento de despesas cujas facturas, por
motivo justificado, dêem entrada para além do prazo regulamentar.
14 de Março de 2005. — O Secretário de Estado da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, Manuel Frederico Tojal de Valsassina Heitor.
Despacho n.o 8675/2005 (2.a série). — Nos termos do disposto
no artigo 10.o do Decreto-Lei n.o 262/88, de 23 de Julho, determino
o destacamento de Maria Isabel Gomes Silveiro Neves, assistente
administrativa principal do quadro de pessoal da ex-Secretaria-Geral
do ex-Ministério da Ciência e da Tecnologia, para, assegurando a
continuidade das funções que vinha exercendo, prestar apoio administrativo junto do meu Gabinete.
14 de Março de 2005. — O Secretário de Estado da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, Manuel Frederico Tojal de Valsassina Heitor.
Despacho n.o 8676/2005 (2.a série). — Nos termos do disposto
no artigo 11.o do Decreto-Lei n.o 262/88, de 23 de Julho, determino
o destacamento de Arlete Conceição Marques Amaral Sousa, auxiliar
administrativa do quadro único de pessoal dos Serviços Centrais,
Regionais e Tutelados do Ministério da Educação, para, assegurando
a continuidade das funções que vinha exercendo, prestar apoio administrativo junto do meu gabinete.
14 de Março de 2005. — O Secretário de Estado da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, Manuel Frederico Tojal de Valsassina Heitor.
Despacho n.o 8677/2005 (2.a série). — Nos termos do disposto
no artigo 11.o do Decreto-Lei n.o 262/88, de 23 de Julho, determino
o destacamento de Maria Graciela Pereira de Carvalho Pimenta, auxiliar administrativa do quadro único de pessoal dos Serviços Centrais,
Regionais e Tutelados do Ministério da Educação, para, assegurando
a continuidade das funções que vinha exercendo, prestar apoio administrativo junto do meu Gabinete.
14 de Março de 2005. — O Secretário de Estado da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, Manuel Frederico Tojal de Valsassina Heitor.
Despacho n.o 8678/2005 (2.a série). — Nos termos do disposto
no artigo 10.o do Decreto-Lei n.o 262/88, de 23 de Julho, determino
o destacamento de Natália da Conceição Santos Pimenta de Castro,
assistente administrativa especialista do quadro de pessoal da ex-Secretaria-Geral do ex-Ministério da Ciência e da Tecnologia, para,
assegurando a continuidade das funções que vinha exercendo, prestar
apoio administrativo junto do meu Gabinete.
14 de Março de 2005. — O Secretário de Estado da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, Manuel Frederico Tojal de Valsassina
Heitor.
Despacho n.o 8679/2005 (2.a série). — Nos termos do disposto
no artigo 10.o do Decreto-Lei n.o 262/88, de 23 de Julho, determino
o destacamento de Olívia Barbosa Garcia de Carvalho, assistente
administrativa especialista do quadro de pessoal da ex-Secretaria-Geral do ex-Ministério da Ciência e da Tecnologia, para, assegurando
a continuidade das funções que vinha exercendo, prestar apoio administrativo junto do meu Gabinete.
14 de Março de 2005. — O Secretário de Estado da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, Manuel Frederico Tojal de Valsassina Heitor.
Despacho n.o 8680/2005 (2.a série). — Nos termos do disposto
no artigo 10.o do Decreto-Lei n.o 262/88, de 23 de Julho, determino
o destacamento de Maria Amélia de Sousa Gomes, assistente administrativa especialista do quadro de pessoal da ex-Secretaria-Geral
do ex-Ministério da Ciência e da Tecnologia, para, assegurando a
continuidade das funções que vinha exercendo, prestar apoio administrativo junto do meu gabinete.
14 de Março de 2005. — O Secretário de Estado da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, Manuel Frederico Tojal de Valsassina Heitor.
Despacho n.o 8681/2005 (2.a série). — Nos termos do disposto
no artigo 10.o do Decreto-Lei n.o 262/88, de 23 de Julho, determino
o destacamento de Maria Isabel Carvalho Alonso Lindo, assistente
administrativa especialista do quadro de pessoal da ex-Secretaria-Geral do ex-Ministério da Ciência e da Tecnologia, para, assegurando
a continuidade das funções que vinha exercendo, prestar apoio administrativo junto do meu Gabinete.
14 de Março de 2005. — O Secretário de Estado da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, Manuel Frederico Tojal de Valsassina Heitor.

