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ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA
Gabinete do Presidente
o

a

Despacho n. 10 283/2005 (2. série). — Nos termos dos artigos 8.o e 10.o da Lei n.o 28/2003, de 30 de Julho, em conjugação
com os artigos 3.o e 4.o do Decreto-Lei n.o 322/88, de 23 de Setembro,
nomeio Maria Clara dos Reis Ramos Amaral para o cargo de secretária
auxiliar do meu Gabinete.
18 de Abril de 2005. — O Presidente da Assembleia da República,
Jaime Gama.
Despacho n.o 10 284/2005 (2.a série). — Nos termos dos artigos 8.o e 10.o da Lei n.o 28/2003, de 30 de Julho, em conjugação
com os artigos 3.o e 4.o do Decreto-Lei n.o 322/88, de 23 de Setembro,
nomeio Raquel Maria Teixeira da Silva para o cargo de secretária
auxiliar do meu Gabinete.
18 de Abril de 2005. — O Presidente da Assembleia da República,
Jaime Gama.
Despacho n.o 10 285/2005 (2.a série). — Nos termos dos artigos 8.o e 10.o da Lei n.o 28/2003, de 30 de Julho, em conjugação
com os artigos 3.o e 4.o do Decreto-Lei n.o 322/88, de 23 de Setembro,
nomeio, em regime de requisição, Maria Deolinda da Silva Pereira
de Saraiva Felismino, secretária de administração de 1.a do quadro
de pessoal da ENATUR, S. A., para o cargo de secretária do meu
Gabinete com efeitos a partir da presente data.
Este despacho revoga o meu despacho de 16 de Março de 2005
relativo à nomeação da referida funcionária.
18 de Abril de 2005. — O Presidente da Assembleia da República,
Jaime Gama.

Direcção de Serviços Administrativos e Financeiros
Rectificação n.o 791/2005. — Por ter saído com inexactidão no
Diário da República, 2.a série, n.o 82, de 28 de Abril de 2005, o aviso
n.o 4556/2005 (2.a série), referente ao concurso externo de ingresso
para admissão a estágio, com vista ao preenchimento de dois lugares
de técnico superior parlamentar de 2.a classe existentes na carreira
técnica superior parlamentar da área de gestão e administração pública
do quadro de pessoal da Assembleia da República, aberto pelo aviso
n.o 11 570/2004, publicado no Diário da República, 2.a série, n.o 288,
de 10 de Dezembro de 2004 (CON/PES/22/2004/E), rectifica-se que
onde se lê «Jorge Manuel Sampaio Nascimento Jorge Miguel Ferro.»
deve ler-se «Jorge Manuel Sampaio Nascimento. [. . .] Jorge Miguel
Ferro.».
28 de Abril de 2005. — A Presidente do Júri, Isabel Feijóo Burnay.

PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
Secretaria-Geral
Despacho (extracto) n.o 10 286/2005 (2.a série). — Por meu
despacho de 8 de Abril de 2005:
Rosa Maria Gomes Lourenço, escrivã-adjunta do quadro do pessoal
do Tribunal da Relação de Lisboa, de nomeação definitiva — nomeada em comissão de serviço extraordinária, pelo
período de um ano, na categoria de técnica superior de 2.a classe
(escalão 4, índice 455), nos termos do n.o 2 do artigo 6.o do Decreto-Lei n.o 497/99, de 19 de Novembro. (Isento de fiscalização prévia
do Tribunal de Contas.)
18 de Abril de 2005. — O Secretário-Geral, José M. Sousa Rego.

Direcção-Geral das Autarquias Locais
o

Rectificação n. 792/2005. — Por ter sido publicado com inexactidão no Diário da República, 2.a série, n.o 77, de 20 de Abril
de 2005, a p. 6339, o despacho n.o 8605/2005 referente à nomeação
da licenciada Maria do Rosário Mendes Lindo, rectifica-se que onde
se lê «com efeitos a partir de 20 de Maio próximo futuro» deve ler-se
«com efeitos a partir de 21 de Maio próximo futuro».
21 de Abril de 2005. — A Subdirectora-Geral, Anabela Santos.
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PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
E MINISTÉRIO DO TRABALHO E DA SOLIDARIEDADE
Despacho conjunto n.o 319/2005. — A Secretaria-Geral do
Ministério do Trabalho e da Solidariedade Social é o serviço de apoio
técnico e administrativo, de contencioso e de consultadoria jurídica
aos membros do Governo e, no âmbito geral do Ministério, de relações
públicas, de elaboração e acompanhamento da execução do orçamento
de funcionamento, de gestão partilhada de recursos humanos, organizacionais, instalações e equipamentos e da modernização administrativa.
A licenciada Maria Manuel Sales de Mira Godinho possui, para
além dos requisitos gerais exigíveis pela Lei n.o 2/2004, de 15 de
Janeiro, para o exercício de cargos de direcção superior, a competência
técnica, aptidão, experiência profissional e formação adequadas ao
exercício das funções para que agora é nomeada.
Assim, sob proposta do Ministro do Trabalho e da Solidariedade
Social, e conforme o disposto no artigo 19.o, em conjugação com
os n.os 2 e 3 do artigo 2.o, da Lei n.o 2/2004, de 15 de Janeiro, determina-se o seguinte:
1 — É nomeada secretária-geral do Ministério do Trabalho e da
Solidariedade Social a licenciada Maria Manuel Sales de Mira
Godinho.
2 — A presente nomeação produz efeitos a partir de 11 de Abril
de 2005.
22 de Abril de 2005. — O Primeiro-Ministro, José Sócrates Carvalho
Pinto de Sousa. — O Ministro do Trabalho e da Solidariedade Social,
José António Fonseca Vieira da Silva.
Nota curricular de Maria Manuel Sales de Mira Godinho
Licenciada em Ciências Matemáticas pela Faculdade de Ciências
de Lisboa, em 1967.
Nesse mesmo ano ingressou na ex-Caixa Nacional de Pensões, onde
percorreu toda a carreira de programador de informática, tendo sido
nomeada chefe do Departamento de Análise dos respectivos Serviços
de Informática em Maio de 1973.
Nomeada chefe da Divisão de Informática em Setembro de 1980
e, em Janeiro de 1983, directora dos Serviços de Organização e Informática, ambos da Direcção-Geral de Organização e Recursos Humanos da Segurança Social. Em acumulação de funções, assegurou a
direcção do Núcleo de Coordenação de Informática da Segurança
Social, estrutura de suporte do primeiro projecto de informatização
dos centros regionais de segurança social.
Admitida em Junho de 1986 no Instituto de Tecnologias Avançadas
para a Formação, onde exerceu as funções de coordenadora pedagógica.
Em Julho de 1987 transitou para a Digital Equipment Portugal,
onde ascendeu ao lugar de director do Centro de Formação.
Em Junho de 1990 foi nomeada vogal da comissão instaladora do
Centro Regional de Segurança Social de Lisboa e, em Julho de 1993,
transitou, também como vogal, para o conselho directivo do Centro
Regional de Segurança Social de Lisboa e Vale do Tejo, tendo sido
nomeada presidente do referido conselho em Janeiro de 1996.
Assessora no Gabinete do Ministro do Trabalho e da Solidariedade
de Dezembro de 1999 a Março de 2000, foi nesta data nomeada
secretária-geral do referido Ministério, lugar que ocupou até Abril
de 2003, data da nomeação como presidente do conselho directivo
do Centro Nacional de Protecção contra os Riscos Profissionais.
Em paralelo com a carreira profissional, desenvolveu diversas actividades de assessoria e consultoria, tanto a entidades nacionais como
internacionais, bem como funções docentes, nomeadamente na Universidade Internacional, no Instituto Superior de Tecnologia para o
Ensino Científico e no Instituto Superior de Contabilidade e Administração de Lisboa, onde lecciona desde 1983.
De Julho de 1997 a Maio de 2002 integrou a direcção da Associação
Portuguesa da Segurança Social, sendo actualmente vice-presidente
da respectiva assembleia geral.

MINISTÉRIO DA ADMINISTRAÇÃO INTERNA
Governo Civil do Distrito de Braga
Aviso n.o 4897/2005 (2.a série). — Por meu despacho de 15 de
Abril de 2005, nos termos do n.o 4 do artigo 15.o do Decreto-Lei
n.o 252/92, de 19 de Novembro, na redacção que lhe foi dada pelo
Decreto-Lei n.o 213/2001, de 2 de Agosto, foram nomeados os seguintes elementos para o meu gabinete de apoio pessoal:
José Leite Ferreira Lopes, chefe de gabinete — com efeitos a partir
de 6 de Abril de 2005.
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Carlos Alberto Fernandes Malainho, adjunto requisitado à
EDP — Energias de Portugal, S. A. — com efeitos a partir de 12
de Abril de 2005.
Orlanda Maria Baptista Teixeira, secretária — com efeitos a partir
de 6 de Abril de 2005.
16 de Abril de 2003. — O Governador Civil, Fernando Ribeiro
Moniz.

Governo Civil do Distrito de Setúbal
Despacho n.o 10 287/2005 (2.a série). — No uso da competência
delegada pelo despacho n.o 21/MEAI/2005 do Ministro da Administração Interna nomeio para secretária do meu gabinete pessoal Elsa
Maria Atagilde dos Santos Nascimento Rodrigues, nos termos do
artigo 15.o n.o 4 do Decreto-Lei n.o 252/92, de 19 de Novembro,
na redacção que lhe foi dada pelo Decreto-Lei n.o 213/2001, de 2
de Agosto, com efeitos a 11 de Abril de 2005.
A remuneração será a correspondente ao maior índice (360) fixado
para a categoria de técnico profissional especialista principal, conforme o n.o 4.o, n.o 1, da Portaria n.o 948/2001, de 3 de Agosto.
11 de Abril de 2005. — A Governadora Civil, Maria Teresa de
Almeida.
Despacho n.o 10 288/2005 (2.a série). — No uso da competência
delegada pelo despacho n.o 21/MEAI/2005 do Ministro da Administração Interna nomeio para adjunto do meu gabinete pessoal Joaquim
Manuel Moreira Monteiro, nos termos do artigo 15.o, n.o 4, do Decreto-Lei n.o 252/92, de 19 de Novembro, na redacção que lhe foi dada
pelo Decreto-Lei n.o 213/2001, de 2 de Agosto, com efeitos a 12
de Abril de 2005.
A remuneração será a correspondente ao maior índice (650) fixado
para a categoria de técnico superior principal, conforme o n.o 4.o,
o
n. 1, da Portaria n.o 948/2001, de 3 de Agosto.
12 de Abril de 2005. — A Governadora Civil, Maria Teresa de
Almeida.
o

a

Despacho n. 10 289/2005 (2. série). — No uso da competência
delegada pelo despacho n.o 21/MEAI/2005 do Ministro da Administração Interna nomeio, para chefe de gabinete do meu gabinete pessoal
Maria da Natividade Charneca Coelho, nos termos do artigo 15.o,
n.o 4, do Decreto-Lei n.o 252/92, de 19 de Novembro, na redacção
que lhe foi dada pelo Decreto-Lei n.o 213/2001, de 2 de Agosto,
com efeitos a 18 de Abril de 2005.
Nos termos do n.o 4 do artigo 6.o do Decreto-Lei n.o 262/88, de
23 de Julho, conjugado com o artigo 15.o, n.os 1 e 2, do Decreto-Lei
n.o 252/92, de 19 de Novembro, a nomeada exercerá as funções em
regime de requisição e receberá, por opção, as remunerações correspondentes ao cargo de origem.
14 de Abril de 2005. — A Governadora Civil, Maria Teresa de
Almeida.

Governo Civil do Distrito de Vila Real
o

a

Despacho n. 10 290/2005 (2. série). — De acordo com a delegação de competência conferida por despacho de 5 de Abril do Ministro de Estado e da Administração Interna e em função do disposto
no artigo 15.o do Decreto-Lei n.o 252/92, de 19 de Novembro, na
redacção que lhe foi dada pelo Decreto-Lei n.o 213/2001, de 2 de
Agosto, nomeio adjunto do meu gabinete de apoio pessoal António
Gonçalves Lopes, a partir do dia 6 de Abril de 2005.
A referida nomeação rege-se pelo disposto nos n.os 3.o e 4.o da
Portaria n.o 948/2001, de 3 de Agosto.
22 de Abril de 2005. — O Governador Civil, António Alves Martinho.
Despacho n.o 10 291/2005 (2.a série). — De acordo com a delegação de competência conferida por despacho de 5 de Abril do Ministro de Estado e da Administração Interna e em função do disposto
no artigo 15.o do Decreto-Lei n.o 252/92, de 19 de Novembro, na
redacção que lhe foi dada pelo Decreto-Lei n.o 213/2001, de 2 de
Agosto, nomeio secretária do meu gabinete de apoio pessoal Isabel
Maria Monteiro Fraga Pinto, a partir do dia 6 de Abril de 2005.
A referida nomeação rege-se pelo disposto nos n.os 3.o e 4.o da
Portaria n.o 948/2001, de 3 de Agosto.
22 de Abril de 2005. — O Governador Civil, António Alves Martinho.
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Despacho n.o 10 292/2005 (2.a série). — De acordo com a delegação de competência conferida por despacho de 5 de Abril do Ministro de Estado e da Administração Interna e em função do disposto
no artigo 15.o do Decreto-Lei n.o 252/92, de 19 de Novembro, na
redacção que lhe foi dada pelo Decreto-Lei n.o 213/2001, de 2 de
Agosto, nomeio chefe de gabinete Carlos Alberto Esteves Miranda,
a partir do dia 18 de Abril de 2005.
A referida nomeação rege-se pelo disposto nos n.os 3.o e 4.o da
Portaria n.o 948/2001, de 3 de Agosto.
22 de Abril de 2005. — O Governador Civil, António Alves Martinho.

Serviço de Estrangeiros e Fronteiras
Rectificação n.o 793/2005. — Por ter sido publicado com inexactidão o aviso n.o 3929/2005 (Diário da República, 2.a série, n.o 72,
de 13 de Abril de 2005), relativo à concessão da nacionalidade portuguesa, por naturalização, rectifica-se que onde se lê «Manuel dos
Santos de Barros da Costa» deve ler-se «Manuel dos Ramos de Barros
da Costa».
20 de Abril de 2005. — O Director-Geral-Adjunto, Nuno Soares
de Oliveira.
Rectificação n.o 794/2005. — Por ter sido publicado com inexactidão no Diário da República, 2.a série, n.o 79, de 22 de Abril
de 2005, a p. 6518, o despacho (extracto) n.o 8957/2005 (2.a série),
rectifica-se que onde se lê «ficando posicionado no escalão 3,
índice 238» deve ler-se «ficando posicionado no escalão 1, índice 238».
26 de Abril de 2005. — O Chefe do Departamento de Gestão e
Administração de Recursos Humanos, António José dos Santos
Carvalho.

MINISTÉRIO DOS NEGÓCIOS ESTRANGEIROS
Gabinete do Secretário de Estado
das Comunidades Portuguesas
Despacho n.o 10 293/2005 (2.a série). — Ao abrigo do n.o 1
do artigo 34.o do Decreto-Lei n.o 259/88, de 18 de Agosto, determino
que o funcionário Paulo Alexandre Condinho Miranda, que presta
apoio no meu Gabinete, fique autorizado a receber pelo trabalho
extraordinário realizado, até 80 % do vencimento fixado na tabela
salarial para a respectiva categoria, nos termos do dispostos nos artigos 4.o e 5.o do Decreto-Lei n.o 381/89, de 28 de Outubro, e pelo
trabalho efectuado ao abrigo do artigo 33.o do Decreto-Lei n.o 259/98,
de 18 de Agosto.
Este despacho produz efeitos a partir de 12 de Abril de 2005.
12 de Abril de 2005. — O Secretário de Estado das Comunidades
Portuguesas, António Fernandes da Silva Braga.

Direcção-Geral dos Assuntos Comunitários
Aviso n.o 4898/2005 (2.a série). — Para efeitos do disposto no
n.o 3 do artigo 95.o do Decreto-Lei n.o 100/99, de 31 de Março, avisa-se
todo o pessoal do quadro da Direcção-Geral dos Assuntos Comunitários que, para efeitos de consulta, foi afixada cópia autenticada
da lista de antiguidade reportada a 31 de Dezembro de 2004.
Nos termos da citada disposição legal, é concedido o prazo de
30 dias a contar da data da publicação deste aviso para eventuais
reclamações, as quais deverão ser apresentadas nas condições e prazos
regulados pelo mesmo diploma.
28 de Abril de 2005. — O Chefe de Repartição, Carlos Paulo.

Instituto Camões
Despacho (extracto) n.o 10 294/2005 (2.a série). — Por despacho de 15 de Março de 2005 do secretário-geral do Ministério
dos Negócios Estrangeiros:
Ana Margarida Ferreira Duarte Teixeira, técnica superior de 2.a classe
do quadro I do Ministério dos Negócios Estrangeiros — requisitada,
pelo período de um ano, para o exercício de funções no Instituto
Camões, com efeitos a 14 de Abril de 2005. (Não carece de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)
21 de Abril de 2005. — A Presidente, Simoneta Luz Afonso.

