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Rectificação n.o 1741/2005. — Por ter sido publicado com inexactidão o aviso n.o 5896/2005 (Diário da República, 2.a série, n.o 113,
de 15 de Junho de 2005), relativo à concessão da nacionalidade portuguesa, por naturalização, rectifica-se que onde se lê «Elísio Felisbert
Romão Dias» deve ler-se «Elisio Felisberto Romão Dias».
1 de Outubro de 2005. — Pelo Director-Geral, a Chefe do Departamento de Nacionalidade, Marina Nogueira Portugal.
Rectificação n.o 1742/2005. — Por ter sido publicado com inexactidão o despacho n.o 15 151/2005 (2.a série), no Diário da República,
2.a série, n.o 132, de 12 de Julho de 2005, relativo à concessão do
estatuto de igualdade de direitos políticos (lista n.o 18/05), rectifica-se
que onde se lê:
«Por despacho do Secretário de Estado Adjunto e da Administração
Interna de 9 de Junho de 2005, foi concedido o estatuto de igualdade
de direitos e deveres previsto no Tratado de Amizade, Cooperação
e Consulta entre a República Portuguesa e a República Federativa
do Brasil, e nos termos do artigo 15.o da Resolução da Assembleia
da República n.o 83/2000, de 14 de Dezembro, conjugado com o n.o 1
do artigo 5.o do Decreto-Lei n.o 154/2003, de 15 de Julho, aos seguintes
cidadãos brasileiros:
Data
de
nascimento

Francisco Herculano Neto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

28-11-55»

deve ler-se:
«Por despacho do Secretário de Estado Adjunto e da Administração
Interna de 20 de Setembro de 2005, foi concedido o estatuto de
igualdade de direitos políticos, previsto no Tratado de Amizade,
Cooperação e Consulta entre a República Portuguesa e a República
Federativa do Brasil, e nos termos do artigo 17.o da Resolução
da Assembleia da República n.o 83/2000, de 14 de Dezembro, conjugado com o artigo 5.o do Decreto-Lei n.o 154/2003, de 15 de
Julho, ao cidadão brasileiro:
Data
de
nascimento

Francisco Herculano Neto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

28-11-55»

3 de Outubro de 2005. — Pelo Director-Geral, a Chefe do Departamento de Nacionalidade, Marina Nogueira Portugal.
o

Rectificação n. 1743/2005. — Por ter sido publicado com inexactidão no Diário da República, 2.a série, n.o 192, de 6 de Outubro
de 2005, a p. 14 385, o despacho n.o 21 013/2005 (2.a série), rectifica-se
que onde se lê «Considerando que o cargo de coordenador do Gabinete de Inspecção do quadro de pessoal dirigente do Serviço de Estrangeiro e Fronteiras (SEF) é, nos termos do n.o 2 do artigo 66.o do
Decreto-Lei n.o 252/2000, de 16 de Outubro, equiparado a director
de serviços;» deve ler-se «Considerando que o cargo de coordenador
do Gabinete de Inspecção do quadro de pessoal dirigente do Serviço
de Estrangeiro e Fronteiras (SEF) é, nos termos do n.o 5 do artigo 65.o
do Decreto-Lei n.o 252/2000, de 16 de Outubro, equiparado a director
de serviços;».
6 de Outubro de 2005. — O Chefe do Departamento de Gestão
de Administração de Recursos Humanos, António José dos Santos
Carvalho.

MINISTÉRIO DAS FINANÇAS
E DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
Gabinete do Ministro

N.o 202 — 20 de Outubro de 2005
Gabinete do Secretário de Estado
do Tesouro e Finanças

Despacho n.o 21 972/2005 (2.a série). — 1 — Ao abrigo do disposto no n.o 2 do artigo 3.o do Decreto-Lei n.o 262/88, de 23 de
Julho, conjugado com os artigos 35.o e 37.o do Código do Procedimento
Administrativo, delego no chefe do meu Gabinete, licenciado Eduardo
Manuel da Silva Lima, os poderes para a prática dos seguintes actos,
no âmbito do meu Gabinete:
a) Autorizar as deslocações em serviço ao estrangeiro e no território nacional, qualquer que seja o meio de transporte, bem
como o processamento das respectivas despesas com deslocação e estada e o abono das correspondentes ajudas de custo,
nos termos dos Decretos-Leis n.os 192/95, de 28 de Julho,
e 106/98, de 24 de Abril;
b) Autorizar a prestação de trabalho extraordinário e de trabalho
em dias de descanso semanal, descanso complementar e em
feriados, nos termos do artigo 34.o do Decreto-Lei n.o 259/98,
de 18 de Agosto;
c) Aprovar o mapa de férias, dar anuência à acumulação das
mesmas por conveniência de serviço e justificar e injustificar
faltas, nos termos do Decreto-Lei n.o 100/99, de 31 de Março,
na redacção que lhe foi dada pela Lei n.o 117/99, de 11 de
Agosto, e pelos Decretos-Leis n.os 70-A/2000, de 5 de Março,
e 157/2001, de 11 de Maio;
d) Autorizar o abono do vencimento de exercício perdido por
motivo de doença, nos termos do artigo 29.o do diploma invocado na alínea anterior;
e) Autorizar a inscrição e a participação, e correspondentes
encargos, em congressos, seminários, estágios, reuniões, colóquios, cursos de formação e em outras acções da mesma natureza, quer decorram em território nacional quer no estrangeiro;
f) Autorizar a realização de despesas com a locação e a aquisição
de bens e serviços até ao limite estabelecido para os titulares
de cargos de direcção superior de 1.o grau, nos termos previstos na alínea a) do n.o 1 do artigo 17.o do Decreto-Lei
n.o 197/99, de 8 de Junho;
g) Autorizar a constituição e a reconstituição de fundo de
maneio, nos termos do artigo 32.o do Decreto-Lei n.o 155/92,
de 28 de Julho.
2 — O presente despacho produz efeitos reportados a 25 de Julho
de 2005, ficando, por este meio, ratificados os actos praticados até
à presente data no âmbito dos poderes acima delegados.
3 — Nas suas ausências ou impedimentos, o chefe do Gabinete
será substituído pela adjunta do Gabinete mestre Maria Leonor Saldanha Pereira Carreira da Cunha Torres.
30 de Setembro de 2005. — O Secretário de Estado do Tesouro
e Finanças, Carlos Manuel Costa Pina.
Despacho n.o 21 973/2005 (2.a série). — Nos termos do disposto
nos artigos 3.o e 9.o da Lei Orgânica do XVII Governo Constitucional,
aprovada pelo Decreto-Lei n.o 79/2005, de 15 de Abril, no n.o 2 do
artigo 6.o da Lei n.o 2/2004, de 15 de Janeiro, alterada pela Lei
n.o 51/2005, de 30 de Agosto, e ao abrigo do disposto nos artigos 35.o
a 37.o do Código do Procedimento Administrativo, delego no secretário-geral do Ministério das Finanças, licenciado João Inácio Ferreira
Simões de Almeida, as competências para a prática dos seguintes
actos no âmbito do meu Gabinete:
a) Autorizar a realização de despesas com locação e aquisição
de bens e serviços até ao limite estabelecido aos titulares
de cargos de direcção superior de 1.o grau, nos termos da
alínea a) do n.o 1 do artigo 17.o do Decreto-Lei n.o 197/99,
de 8 de Junho;
b) Autorizar alterações orçamentais, nos termos do n.o 4 do
artigo 3.o do Decreto-Lei n.o 71/95, de 15 de Abril;
c) Autorizar antecipação de duodécimos, total ou parcialmente,
até ao limite da competência atribuída aos titulares de cargos
de direcção superior de 1.o grau, nos termos do n.o 2 do
artigo 4.o do Decreto-Lei n.o 57/2005, de 4 de Março.

Despacho n.o 21 971/2005 (2.a série). — Nos termos e para os
efeitos do n.o 2 do artigo 185.o da Constituição da República Portuguesa, designo o Secretário de Estado Adjunto e do Orçamento,
mestre Emanuel Augusto dos Santos, para me substituir nos actos
de gestão corrente do Ministério das Finanças e da Administração
Pública no período de 21 a 26 de Setembro de 2005, inclusive, sem
prejuízo das delegações de competências existentes.

O presente despacho produz efeitos a 22 de Julho de 2005, ficando
desde já ratificados todos os actos praticados até à presente data,
no âmbito dos poderes acima delegados.

20 de Setembro de 2005. — O Ministro de Estado e das Finanças,
Fernando Teixeira dos Santos.

30 de Setembro de 2005. — O Secretário de Estado do Tesouro
e Finanças, Carlos Manuel Costa Pina.

