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o qual poderá gozar os direitos e prerrogativas inerentes depois de
cumprido o disposto no artigo 34.o do Decreto-Lei n.o 322/82, de
12 de Agosto, com as alterações introduzidas pelos Decretos-Leis
n.os 253/94, de 20 de Outubro, e 37/97, de 31 de Janeiro.
26 de Janeiro de 2006. — Pelo Director-Geral, a Chefe do Departamento de Nacionalidade, Marina Nogueira Portugal.
Aviso n.o 1866/2006 (2.a série). — Por decreto do Secretário de
Estado Adjunto e da Administração Interna de 21 de Dezembro de
2005, foi concedida a nacionalidade portuguesa, por naturalização,
a Afonso Gomes, natural de Cacheu, República da Guiné-Bissau,
de nacionalidade guineense, nascido em 22 de Outubro de 1966, o
qual poderá gozar os direitos e prerrogativas inerentes depois de cumprido o disposto no artigo 34.o do Decreto-Lei n.o 322/82, de 12 de
Agosto, com as alterações introduzidas pelos Decretos-Leis n.os 253/94,
de 20 de Outubro, e 37/97, de 31 de Janeiro.
26 de Janeiro de 2006. — Pelo Director-Geral, a Chefe do Departamento de Nacionalidade, Marina Nogueira Portugal.
Aviso n.o 1867/2006 (2.a série). — Por decreto do Secretário de
Estado Adjunto e da Administração Interna de 21 de Dezembro de
2005, foi concedida a nacionalidade portuguesa, por naturalização,
a Domingos Bartolomeu Leão, natural de Luanda, República de
Angola, de nacionalidade angolana, nascido em 10 de Maio de 1977,
o qual poderá gozar os direitos e prerrogativas inerentes depois de
cumprido o disposto no artigo 34.o do Decreto-Lei n.o 322/82, de
12 de Agosto, com as alterações introduzidas pelos Decretos-Leis
n.os 253/94, de 20 de Outubro, e 37/97, de 31 de Janeiro.
26 de Janeiro de 2006. — Pelo Director-Geral, a Chefe do Departamento de Nacionalidade, Marina Nogueira Portugal.
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Despacho (extracto) n. 3416/2006 (2. série). — Por despacho
de 17 de Janeiro de 2006 do director-geral do Serviço de Estrangeiros
e Fronteiras:
Helda Maria Lobinho Cachatra Pereira Lapa, assistente administrativa
principal do quadro de pessoal da Universidade de Évora — dada
por finda a situação de requisição no Serviço de Estrangeiros e
Fronteiras, com efeitos a partir de 28 de Fevereiro de 2006. (Não
carece de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)
24 de Janeiro de 2006. — O Chefe do Departamento de Gestão
e Administração de Recursos Humanos, António José dos Santos
Carvalho.
Despacho (extracto) n.o 3417/2006 (2.a série). — Por despacho
de 26 de Janeiro de 2006 do Presidente do Governo Regional da
Madeira:
Maria de Fátima Costa Gouveia, assistente administrativa do quadro
de pessoal da Presidência do Governo Regional da Madeira — prorrogada a requisição neste serviço, por mais um ano, com efeitos
a partir de 1 de Fevereiro de 2005. (Isento de fiscalização prévia
do Tribunal de Contas.)
27 de Janeiro de 2006. — O Chefe do Departamento de Gestão
e Administração de Recursos Humanos, António José dos Santos
Carvalho.
Despacho (extracto) n.o 3418/2006 (2.a série). — Por despacho
de 25 de Janeiro de 2006 da directora da directora Central de Gestão
e Administração do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras:
João de Deus Pimpão, agente principal da Polícia de Segurança
Pública — dada por finda a situação de requisição no Serviço de
Estrangeiros e Fronteiras, com efeitos a partir de 14 de Dezembro
de 2005. (Não carece de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)
31 de Janeiro de 2006. — O Chefe do Departamento de Gestão
e Administração de Recursos Humanos, António José dos Santos
Carvalho.
Despacho (extracto) n.o 3419/2006 (2.a série). — Por despacho
de 23 de Janeiro de 2006 da vogal do conselho de administração
da ARSLVT:
Carlos Manuel Freire Osório, assistente administrativo principal do
quadro de pessoal do Centro Hospitalar de Lisboa (Zona Central) — autorizada a prorrogação da requisição neste serviço por
mais um ano, com efeitos a partir de 1 de Janeiro de 2006. (Isento
de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)
1 de Fevereiro de 2006. — O Chefe do Departamento de Gestão
e Administração de Recursos Humanos, António José dos Santos
Carvalho.
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Despacho (extracto) n.o 3420/2006 (2.a série). — Por despacho
de 13 de Janeiro de 2006 da presidente do Instituto de Reinserção
Social:
Sílvio da Encarnação de Jesus Pestana, técnico profissional de reinserção social de 2.a classe do quadro de pessoal do Instituto de
Reinserção Social — autorizada a prorrogação da requisição neste
serviço por mais um ano com efeitos a partir de 1 de Fevereiro
de 2006. (Isento de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)
1 de Fevereiro de 2006. — O Chefe do Departamento de Gestão
e Administração de Recursos Humanos, António José dos Santos
Carvalho.
Despacho (extracto) n.o 3421/2006 (2.a série). — Por despacho
de 19 de Janeiro de 2006 do Secretário de Estado da Administração
Interna, foi anulado o concurso para chefe do Departamento de Sistemas e Comunicações do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, aberto
pelo aviso n.o 8329/2003, publicado no Diário da República, 2.a série,
n.o 179, de 5 de Agosto de 2003. (Isento de fiscalização prévia do
Tribunal de Contas.)
1 de Fevereiro de 2006. — O Chefe do Departamento de Gestão
e Administração de Recursos Humanos, António José dos Santos
Carvalho.

MINISTÉRIO DOS NEGÓCIOS ESTRANGEIROS
Gabinete do Ministro
Despacho n.o 3422/2006 (2.a série). — Nos termos e ao abrigo
do disposto no n.o 1 do artigo 6.o do Decreto-Lei n.o 262/88, de
23 de Julho, exonero a licenciada Maria Leite Pinto Monteiro, com
efeitos a partir de 1 Fevereiro de 2006.
30 de Janeiro de 2006. — O Ministro de Estado e dos Negócios
Estrangeiros, Diogo Pinto de Freitas do Amaral.

Departamento Geral de Administração
Despacho (extracto) n.o 3423/2006 (2.a série):
António Manuel de Mendonça Martins da Cruz, embaixador do quadro I do pessoal do Ministério dos Negócios Estrangeiros, pessoal
diplomático, na situação de licença sem vencimento — despacho
do secretário-geral do Ministério dos Negócios Estrangeiros de 3
de Fevereiro de 2006 autorizando a prorrogação da referida licença
sem vencimento, pelo período de um ano, com efeitos a partir
de 1 de Fevereiro de 2006. (Não carece de fiscalização prévia do
Tribunal de Contas.)
3 de Fevereiro de 2006. — A Directora-Adjunta, Rosa Batoréu.

MINISTÉRIO DAS FINANÇAS
E DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
Direcção-Geral dos Impostos
Aviso (extracto) n.o 1868/2006 (2.a série). — Por despacho do
director-geral dos Impostos de 24 de Janeiro de 2006:
Celina Fernanda Dias Palma, técnica de administração tributária-adjunta, nível 1 — nomeada, em regime de substituição, chefe do Serviço de Finanças de Almodôvar, por vacatura do lugar, com efeitos
reportados a 1 de Janeiro de 2006.
António João Guerra Pires Fernandes, técnico de administração tributária-adjunto, nível 1 — nomeado, em regime de substituição,
chefe do Serviço de Finanças do Crato, por vacatura do lugar,
com efeitos reportados a 1 de Dezembro de 2005.
José Fernando Amanso Lagem, chefe de finanças-adjunto do Serviço
de Finanças de Elvas (Secção de Cobrança) — nomeado, em regime
de substituição, chefe do Serviço de Finanças de Portalegre, por
vacatura do lugar, com efeitos reportados a 1 de Dezembro de
2005.
Alberto Alves Ferreirinho, chefe do Serviço de Finanças de Alcoutim — nomeado, em regime de substituição, chefe do Serviço de

