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Cláusula 5.a
Estrutura de acompanhamento e controlo

A estrutura de acompanhamento e controlo de execução do contrato-programa será constituída pelos representantes da Direcção-Geral das Autarquias Locais, da CCDRC e da Câmara Municipal de
Vila de Rei.
Cláusula 6.a
Dotação orçamental
As verbas que asseguram a execução dos investimentos previstos
neste contrato-programa são inscritas anualmente nos orçamentos do
município de Vila de Rei e da Presidência do Conselho de Ministros,
dotação da Direcção-Geral das Autarquias Locais, de acordo com
a participação estabelecida na cláusula 4.a
Cláusula 7.a
Resolução do contrato
O incumprimento do objecto do presente contrato e da respectiva
programação constitui motivo suficiente para a sua resolução, autorizando o município a retenção das transferências que lhe couberem
ao abrigo da Lei das Finanças Locais, até à integral restituição das
verbas recebidas.
6 de Novembro de 2006. — A Directora-Geral das Autarquias
Locais, Maria Eugénia Santos. — Pelo Presidente da Comissão de
Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro, (Assinatura ilegível.) — A Presidente da Câmara Municipal de Vila de Rei, Maria
Irene da Conceição Barata Joaquim.

Instituto do Desporto de Portugal
Despacho (extracto) n.o 24 389/2006
Por despacho de 30 de Agosto de 2006 do director regional-adjunto
de Educação de Lisboa, nos termos do artigo 67.o do Estatuto da
Carreira dos Educadores de Infância e dos Professores dos Ensinos
Básico e Secundário, aprovado pelo Decreto-Lei n.o 139-A/90, de
28 de Abril, com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.o 1/98,
de 2 de Janeiro, foi autorizada a requisição do docente Paulo Manuel
Espadinha Pinheiro Rocha, para exercer funções técnico-pedagógicas
neste Instituto, a partir de 1 de Setembro de 2006 e até 31 de Agosto
de 2007. (Não carece de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)
8 de Novembro de 2006. — O Presidente da Direcção, Luís Bettencourt Sardinha.
Despacho (extracto) n.o 24 390/2006
Por despacho de 3 de Novembro de 2006 da direcção do Instituto
do Desporto de Portugal (IDP), Valentina Maria de Castro Azevedo
Fonseca da Silva, assistente administrativa do quadro de pessoal do
ex-Instituto Nacional do Desporto, é nomeada, 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 assistente administrativa principal, da carreira
de assistente administrativo, ficando posicionada no escalão 1,
índice 222, com efeitos a partir da data da aceitação do lugar. (Não
está sujeito a fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)
13 de Novembro de 2006. — O Vice-Presidente da Direcção, João
Bibe.
Despacho (extracto) n.o 24 391/2006
Por despacho de 3 de Novembro de 2006 da direcção do Instituto
do Desporto de Portugal (IDP), Rosa Maria Simões Conde Antelo,
assistente administrativa do quadro de pessoal do ex-Instituto Nacional
do Desporto, é nomeada, 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 assistente administrativa principal, da carreira de assistente
administrativo, ficando posicionada no escalão 2, índice 233, com efeitos a partir da data da aceitação do lugar. (Não está sujeito a fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)

orçamental da 1.a Delegação da Direcção-Geral do Orçamento, na
categoria de assistente administrativo principal, da carreira de assistente administrativo, ficando posicionado no escalão 1, índice 222,
com efeitos a partir da data da aceitação do lugar. (Não está sujeito
a fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)
13 de Novembro de 2006. — O Vice-Presidente da Direcção, João
Bibe.
Despacho (extracto) n.o 24 393/2006
Por despacho de 3 de Novembro de 2006 da direcção do Instituto
do Desporto de Portugal, José Manuel da Costa Correia, assistente
administrativo do quadro de pessoal do ex-Instituto Nacional do Desporto, 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 assistente administrativo principal, da carreira de assistente administrativo,
ficando posicionado no escalão 2, índice 233, com efeitos a partir
da data da aceitação do lugar. (Não está sujeito a fiscalização prévia
do Tribunal de Contas.)
13 de Novembro de 2006. — O Vice-Presidente da Direcção, João
Bibe.
Despacho (extracto) n.o 24 394/2006
Por despacho de 3 de Novembro de 2006 da direcção do Instituto
do Desporto de Portugal, José João Teixeira Lobo, assistente administrativo do quadro de pessoal do ex-Complexo de Apoio às Actividades Desportivas, 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 assistente administrativo principal, da carreira de assistente administrativo, ficando posicionado no escalão 3, índice 244,
com efeitos a partir da data da aceitação do lugar. (Não está sujeito
a fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)
13 de Novembro de 2006. — O Vice-Presidente da Direcção, João
Bibe.
Despacho (extracto) n.o 24 395/2006
Por despacho de 3 de Novembro de 2006 da direcção do Instituto
do Desporto de Portugal, Helena Ferreira da Costa, assistente administrativa do quadro de pessoal do ex-Instituto Nacional do Desporto,
é nomeada, 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 assistente
administrativa principal, da carreira de assistente administrativo,
ficando posicionada no escalão 1, índice 222, com efeitos a partir
da data da aceitação do lugar. (Não está sujeito a fiscalização prévia
do Tribunal de Contas.)
13 de Novembro de 2006. — O Vice-Presidente da Direcção, João
Bibe.
Despacho (extracto) n.o 24 396/2006
Por despacho de 3 de Novembro de 2006 da direcção do Instituto
do Desporto de Portugal, Dina Maria Barros Casimiro, assistente
administrativa do quadro de pessoal do ex-Complexo de Apoio às
Actividades Desportivas, é nomeada, 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 assistente administrativa principal, da carreira de assistente administrativo, ficando posicionada no escalão 1, índice 222,
com efeitos a partir da data da aceitação do lugar. (Não está sujeito
a fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)
13 de Novembro de 2006. — O Vice-Presidente da Direcção, João
Bibe.
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13 de Novembro de 2006. — O Vice-Presidente da Direcção, João
Bibe.

Gabinete do Ministro

o

Despacho (extracto) n. 24 392/2006
Por despacho de 3 de Novembro de 2006 da direcção do Instituto
do Desporto de Portugal, Lucílio Martins de Sousa Rocha Carvalho,
assistente administrativo do quadro de pessoal do ex-Centro de Estudos e Formação Desportiva, é nomeado, precedendo concurso interno
de acesso limitado e obtida a confirmação de declaração de cabimento

Despacho n.o 24 397/2006
Considerando:
Que o combatente de incêndios Bernabé Barto norteou a sua conduta em prol do ideal de serviço à comunidade portuguesa com total
disponibilidade e dedicação no âmbito da protecção e socorro;

