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da data da aceitação do lugar. (Não está sujeito a fiscalização prévia
do Tribunal de Contas.)
30 de Agosto de 2006. — O Presidente da Direcção, Luís Bettencourt
Sardinha.
o

Despacho (extracto) n. 19 539/2006
Por despacho de 11 de Agosto de 2006 da direcção do Instituto
do Desporto de Portugal (IDP), Pedro João Röthe Marques de
Almeida, técnico superior principal do quadro de pessoal do ex-Centro
de Estudos e Formação Desportiva (CEFD), é nomeado, precedendo
concurso interno de acesso limitado e obtida a confirmação de declaração de cabimento orçamental da 1.a Delegação da Direcção-Geral
do Orçamento, na categoria de assessor, da carreira técnica superior
de arquitectura, ficando posicionado no escalão 1, índice 610, com
efeitos a partir da data da aceitação do lugar. (Não está sujeito a
fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)
30 de Agosto de 2006. — O Presidente da Direcção, Luís Bettencourt
Sardinha.
Despacho (extracto) n.o 19 540/2006
Por despacho de 11 de Agosto de 2006 da direcção do Instituto
do Desporto de Portugal (IDP), João António Matos Ramos, técnico
superior de 2.a classe, do quadro de pessoal do ex-Instituto Nacional
do Desporto (IND), é nomeado, precedendo concurso interno de
acesso limitado e obtida a confirmação de declaração de cabimento
orçamental da 1.a Delegação da Direcção-Geral do Orçamento, na
categoria de técnico superior de 1.a classe, da carreira técnica superior
jurista, ficando posicionado no escalão 1, índice 460, com efeitos a
partir da data da aceitação do lugar. (Não está sujeito a fiscalização
prévia do Tribunal de Contas.)
30 de Agosto de 2006. — O Presidente da Direcção, Luís Bettencourt
Sardinha.

MINISTÉRIO DA ADMINISTRAÇÃO INTERNA

Gabinete de Deontologia e Disciplina
Aviso (extracto) n.o 10 415/2006
Por despacho do Secretário de Estado Adjunto e da Administração
Interna de 6 de Julho de 2006, foi a António Rosa dos Santos Cartaxo,
de 43 anos de idade, filho de António Sequeira Cartaxo e de Maria
Leonilde Eugénio dos Santos, natural de freguesia e concelho de
Olhão, agente principal M/135619 do Comando de Polícia de Faro
da PSP, aplicada a pena de aposentação compulsiva.
Esta declaração é feita nos termos do artigo 57.o, n.o 5, do Regulamento Disciplinar da PSP, aprovado pela Lei n.o 7/90, de 20 de
Fevereiro.
1 de Agosto de 2006. — O Director, Domingos Lourenço.

Serviço de Estrangeiros e Fronteiras
Aviso n.o 10 416/2006
Por decreto do Secretário de Estado Adjunto e da Administração
Interna de 19 de Julho de 2006, foi concedida a nacionalidade portuguesa, por naturalização, a Aminata Cassamá, natural de Bissau,
República da Guiné-Bissau, de nacionalidade guineense, nascida em
1 de Dezembro de 1981, 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.
30 de Agosto de 2006. — Pelo Director-Geral, a Chefe de Departamento de Nacionalidade, Marina Nogueira Portugal.
Aviso n.o 10 417/2006
Por decreto do Secretário de Estado Adjunto e da Administração
Interna de 18 de Julho de 2006, foi concedida a nacionalidade portuguesa, por naturalização, a Miguel José Dombala, natural de Luanda, República da Angola, de nacionalidade angolana, nascido em 30
de Junho 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.

Direcção Nacional da Polícia de Segurança Pública

30 de Agosto de 2006. — Pelo Director-Geral, a Chefe de Departamento de Nacionalidade, Marina Nogueira Portugal.

Comando de Polícia de Castelo Branco

Aviso n.o 10 418/2006

Despacho n.o 19 541/2006
1 — No uso da faculdade que me foi conferida pelo despacho
n.o 11 944/2006 (2.a série), do director nacional da PSP, publicado
no Diário da República, 2.a série, de 5 de Junho de 2006, subdelego
no comissário António José Dinis Nobre Monteiro, comandante da
Secção Policial da Covilhã, a competência para a prática dos seguintes
actos, no âmbito da mesma Secção Policial:
1.1 — Conceder licenças até 30 dias, com excepção da licença sem
vencimento;
1.2 — Autorizar, nos termos da lei, o gozo de benefícios do estatuto
de trabalhador-estudante;
1.3 — Justificar e injustificar faltas do pessoal com funções não
policiais e com funções policiais, até ao posto de chefe, inclusive;
1.4 — Autorizar o início do gozo de férias;
1.5 — Autorizar deslocações normais no território nacional, de
acordo com as orientações superiormente definidas;
1.6 — Conceder ou renovar licenças de uso e porte de arma de
caça, relativamente aos requerentes com domicílio nos concelhos de
Covilhã, Fundão, Penamacor e Belmonte.
2 — Nos termos da última parte do n.o 2 do artigo 36.o do Código
do Procedimento Administrativo, todos os actos cuja prática ora se
subdelega são insusceptíveis de subdelegação.
3 — Ficam ratificados, nos termos do artigo 137.o, máxime, os n.os 3
e 4 do mesmo Código do Procedimento Administrativo, todos os
actos praticados pelo referido subdelegado, no âmbito das competências previstas no número anterior, até à publicação do presente
despacho.
12 de Setembro de 2006. — O Comandante, José Poças Correia,
intendente.

Por decreto do Secretário de Estado Adjunto e da Administração
Interna de 30 de Janeiro de 2006, foi concedida a nacionalidade portuguesa, por naturalização, a Leia de Barros Sayna, natural de Bissau,
República da Guiné-Bissau, de nacionalidade guineense, nascida em
18 de Agosto de 1978, 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.
30 de Agosto de 2006. — Pelo Director-Geral, a Chefe de Departamento de Nacionalidade, Marina Nogueira Portugal.
Aviso n.o 10 419/2006
Por decreto do Secretário de Estado Adjunto e da Administração
Interna de 19 de Julho de 2006, foi concedida a nacionalidade portuguesa, por naturalização, a Abibo Jaló, natural de Falacunda, República da Guiné-Bissau, de nacionalidade guineense, nascido em 7 de
Setembro 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.
30 de Agosto de 2006. — Pelo Director-Geral, a Chefe de Departamento de Nacionalidade, Marina Nogueira Portugal.
Aviso n.o 10 420/2006
Por decreto do Secretário de Estado Adjunto e da Administração
Interna de 19 de Julho de 2006, foi concedida a nacionalidade portuguesa, por naturalização, a Manuel Esperto Lima Sampa, natural
de Bissau, República da Guiné-Bissau, de nacionalidade guineense,
nascido em 13 de Fevereiro 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 intro-

