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Despacho (extracto) n.o 10 015/2006 (2.a série). — Por despacho de 8 de Abril de 2006 do director nacional da Polícia de Segurança Pública, foi integrada, ao abrigo do n.o 3 do artigo 30.o da
Lei n.o 2/2004, de 15 de Janeiro, em lugar a aditar ao quadro de
pessoal com funções não policiais, a técnica superior principal licenciada Maria da Graça da Silva Fernandes, com efeitos reportados
a 12 de Agosto de 2005.
19 de Abril de 2006. — O Director, Jorge Alexandre Gonçalves Maurício, intendente.

Governo Civil do Distrito do Porto
Aviso n.o 5321/2006 (2.a série). — Faz-se público que, em conformidade com o disposto no n.o 3 do artigo 95.o e para efeitos consignados no artigo 96.o do Decreto-Lei n.o 100/99, de 31 de Março,
foi afixada para consulta a lista de antiguidade do quadro privativo
deste Governo Civil com referência a 31 de Dezembro de 2005.
3 de Abril de 2006. — A Governadora Civil, Isabel Oneto.

Governo Civil do Distrito de Viseu

N.o 88 — 8 de Maio de 2006

Aviso n.o 5324/2006 (2.a série). — Por decreto do Secretário de
Estado Adjunto e da Administração Interna de 24 de Fevereiro de
2006, foi concedida a nacionalidade portuguesa, por naturalização,
a Fernando Cabi, natural de Patche, República da Guiné-Bissau, de
nacionalidade guineense, nascido em 13 de Outubro de 1971, 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.
12 de Abril de 2006. — Pelo Director-Geral, a Chefe do Departamento de Nacionalidade, Marina Nogueira Portugal.
Aviso n.o 5325/2006 (2.a série). — Por decreto do Secretário de
Estado Adjunto e da Administração Interna de 24 de Fevereiro de
2006, foi concedida a nacionalidade portuguesa, por naturalização,
a Aicy Quelany Lima Trindade, natural de Lembá, República Democrática de São Tomé e Príncipe, de nacionalidade santomense, nascido
em 4 de Julho de 1979, 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.
12 de Abril de 2006. — Pelo Director-Geral, a Chefe do Departamento de Nacionalidade, Marina Nogueira Portugal.

Despacho n.o 10 016/2006 (2.a série). — Nos termos dos artigos 35.o e seguintes do Código do Procedimento Administrativo,
delego no intendente Constantino José Mendes Azevedo Ramos,
comandante da Polícia de Segurança Pública de Viseu, na sua área
de comando, as seguintes competências:
I — Nos termos do disposto no n.o 3 do artigo 54.o do Decreto-Lei
n.o 433/82, de 27 de Outubro (actualizado pelos Decretos-Leis
n.os 356/89, de 17 de Outubro, e 244/95, de 14 de Setembro), a minha
competência para proceder à instrução dos processos de contra-ordenação que por força de lei, portaria, regulamento ou despacho
cabem na competência do governador civil, sem prejuízo das regras
especiais e constantes das leis habilitantes dessa competência.
II — Nos termos do artigo 4.o do Decreto-Lei n.o 316/95, de 28
de Novembro, na redacção dada pelo Decreto-Lei n.o 213/2001, de
2 de Agosto, as competências previstas no artigo 48.o do anexo ao
Decreto-Lei n.o 316/95, de 28 de Novembro.
III — Todas as competências ora delegadas poderão ser objecto
de subdelegação, ao abrigo do disposto no artigo 36.o, n.o 1, do Código
do Procedimento Administrativo, com excepção da competência constante no artigo 48.o do citado Decreto-Lei n.o 316/95, de 28 de
Novembro.
IV — Ficam ratificados, nos termos do artigo 137.o, máxime os n.os 3
e 4, do Código do Procedimento Administrativo, os actos entretanto
praticados pelas entidades delegadas.

Aviso n.o 5326/2006 (2.a série). — Por decreto do Secretário de
Estado Adjunto e da Administração Interna de 24 de Fevereiro de
2006, foi concedida a nacionalidade portuguesa, por naturalização,
a Aruna N’Botche, natural de Bafatá, República da Guiné-Bissau,
de nacionalidade guineense, nascido a 18 de Novembro de 1970, 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.

19 de Abril de 2006. — O Governador Civil, Acácio Santos da Fonseca Pinto.

Aviso n.o 5328/2006 (2.a série). — Por decreto do Secretário de
Estado Adjunto e da Administração Interna de 24 de Fevereiro de
2006, foi concedida a nacionalidade portuguesa, por naturalização,
a Guilhermina Dias de Barros, natural de Santa Catarina, República
de Cabo Verde, de nacionalidade cabo-verdiana, nascida em 12 de
Maio de 1949, a 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.

Serviço de Estrangeiros e Fronteiras
Aviso n.o 5322/2006 (2.a série). — Por decreto do Secretário de
Estado Adjunto e da Administração Interna de 24 de Fevereiro de
2006, foi concedida a nacionalidade portuguesa, por naturalização,
a Agostinho Biai, natural de Bissanca, República da Guiné-Bissau,
de nacionalidade guineense, nascido em 10 de Setembro de 1968,
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.
12 de Abril de 2006. — Pelo Director-Geral, a Chefe do Departamento de Nacionalidade, Marina Nogueira Portugal.
Aviso n.o 5323/2006 (2.a série). — Por decreto do Secretário de
Estado Adjunto e da Administração Interna de 24 de Fevereiro de
2006, foi concedida a nacionalidade portuguesa, por naturalização,
a José Fernandes Cardoso, natural de Santa Catarina, República de
Cabo Verde, de nacionalidade cabo-verdiana, nascido em 27 de Fevereiro de 1964, 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.
12 de Abril de 2006. — Pelo Director-Geral, a Chefe do Departamento de Nacionalidade, Marina Nogueira Portugal.

12 de Abril de 2006. — Pelo Director-Geral, a Chefe do Departamento de Nacionalidade, Marina Nogueira Portugal.
Aviso n.o 5327/2006 (2.a série). — Por decreto do Secretário de
Estado Adjunto e da Administração Interna de 24 de Fevereiro de
2006, foi concedida a nacionalidade portuguesa, por naturalização,
a Siro Lino Gola, natural de Gonga Belo, República de Angola, de
nacionalidade angolana, nascido em 3 de Janeiro de 1964, 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.
12 de Abril de 2006. — Pelo Director-Geral, a Chefe do Departamento de Nacionalidade, Marina Nogueira Portugal.

12 de Abril de 2006. — Pelo Director-Geral, a Chefe do Departamento de Nacionalidade, Marina Nogueira Portugal.
Aviso n.o 5329/2006 (2.a série). — Por decreto do Secretário de
Estado Adjunto e da Administração Interna de 24 de Fevereiro de
2006, foi concedida a nacionalidade portuguesa, por naturalização,
a Nila Karoll De La Torre Caparachin, natural de Puno, República
do Peru, de nacionalidade peruana, nascida em 9 de Fevereiro de
1969, a 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.
12 de Abril de 2006. — Pelo Director-Geral, a Chefe do Departamento de Nacionalidade, Marina Nogueira Portugal.
Aviso n.o 5330/2006 (2.a série). — Por decreto do Secretário de
Estado Adjunto e da Administração Interna de 5 de Fevereiro de
2006, foi concedida a nacionalidade portuguesa, por naturalização,
a Elizângela de Oliveira Ramos Mendes, natural de Minas Gerais,
República Federativa do Brasil, de nacionalidade brasileira, nascida
em 17 de Agosto de 1976, a qual poderá gozar os direitos e prer-

