N.o 50 — 29 de Fevereiro de 2000

DIÁRIO DA REPÚBLICA — II SÉRIE

PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA
Gabinete do Presidente
Despacho n.o 4669/2000 (2.a série). — Nos termos do artigo 2.o,
n.o 3, do Decreto-Lei n.o 51/92, de 11 de Abril, nomeio presidente
da Comissão Organizadora das Comemorações do Dia de Portugal,
de Camões e das Comunidades Portuguesas, para o ano de 2000,
o Dr. João Pedro Benard da Costa, com efeitos a partir de 1 de
Janeiro de 2000.
17 de Fevereiro de 2000. — O Presidente da República, Jorge
Sampaio.
Despacho n.o 4670/2000 (2.a série). — Nos termos do artigo 4.o
do Decreto-Lei n.o 51/92, de 11 de Abril, determino que no presente
ano as Comemorações do Dia de Portugal, de Camões e das Comunidades Portuguesas se realizem na cidade de Viseu.
17 de Fevereiro de 2000. — O Presidente da República, Jorge
Sampaio.

MINISTÉRIO DOS NEGÓCIOS ESTRANGEIROS
Gabinete do Ministro
Despacho n.o 4671/2000 (2.a série). — 1 — Nos termos do n.o 2
do artigo 3.o do Decreto-Lei n.o 262/88, de 23 de Julho, concomitado
com o artigo 35.o do Código do Procedimento Administrativo, delego
no chefe do meu Gabinete, engenheiro Emílio Aquiles de Oliveira,
a competência para a prática dos seguintes actos:
a) Autorizar deslocação em serviço do Gabinete, no território
nacional ou no estrangeiro, bem como a emissão das correspondentes requisições de transportes, incluindo o transporte por via aérea ou a utilização de viatura própria, e o
subsequente processamento das respectivas ajudas de custo;
b) Autorizar a celebração de contratos de tarefa e avença, nos
termos do artigo 17.o do Decreto-Lei n.o 41/84, de 3 de
Fevereiro;
c) Autorizar a constituição e movimentação de fundos permanentes até ao limite correspondente a um duodécimo das
dotações orçamentais;
d) Autorizar o pessoal do Gabinete a conduzir veículos do
Estado, nos termos do n.o 1 do artigo 13.o do Decreto-Lei
n.o 50/78, de 28 de Maio;
e) Autorizar as despesas com refeições do pessoal do Gabinete;
f) Autorizar a prestação de trabalho extraordinário e a prestação
de trabalho em dias de descanso semanal, descanso complementar e feriados, bem como o pagamento dos respectivos
abonos;
g) Despachar assuntos de administração ordinária do Gabinete;
h) Autorizar actos correntes relativos às funções específicas do
Gabinete sobre os quais tenha havido orientação prévia;
i) Autorizar a realização de despesas até ao limite da competência dos directores-gerais, nos termos do artigo 27.o do
Decreto-Lei n.o 197/99, de 8 de Junho.
2 — Fica autorizada a subdelegação de competências delegadas nos
adjuntos do meu Gabinete.
3 — Este despacho produz efeitos desde 1 de Fevereiro de 2000,
ficando por este meio ratificados todos os actos praticados pelo chefe
do meu Gabinete que se incluam no âmbito da presente delegação.
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quadro da Direcção Regional de Edifícios e Monumentos do Sul
desta Direcção-Geral — nomeado, precedendo concurso, engenheiro técnico electrotécnico especialista do mesmo quadro e
carreira.
Duarte Pereira Vieira, engenheiro técnico civil principal da carreira
de engenheiro técnico civil do quadro da Direcção Regional de
Edifícios e Monumentos do Norte desta Direcção-Geral —
nomeado, precedendo concurso, engenheiro civil de 1.a classe do
mesmo quadro e da carreira de engenheiro civil.
(Isento de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)
11 de Fevereiro de 2000. — O Subdirector-Geral, Elísio Costa Santos Summavielle.
Rectificação n.o 674/2000. — Por ter saído com inexactidão o
aviso n.o 2093/2000 (2 série), publicado no Diário da República,
2.a série, n.o 29, de 4 de Fevereiro de 2000, relativo à nomeação
da técnica profissional principal Maria Manuela Henriques Madeira
de Portugal da carreira de técnico profissional de arquivo do quadro
dos Serviços Centrais, desta Direcção-Geral, rectifica-se que onde
se lê «técnica profissional do mesmo quadro e carreira» deve ler-se
«técnica profissional principal do mesmo quadro e carreira».
8 de Fevereiro de 2000. — O Subdirector-Geral, Elísio Costa Santos
Summavielle.

Direcção-Geral de Transportes Terrestres
Despacho (extracto) n.o 4672/2000 (2.a série). — Por despacho
do subdirector-geral de Transportes Terrestres de 10 de Fevereiro
de 2000, na qualidade de substituto legal do director-geral:
Licenciada Luísa Maria Canelas Costa, técnica especialista da carreira
técnica do quadro de pessoal da Direcção-Geral de Transportes
Terrestres — nomeada definitivamente, precedendo concurso, técnica superior de 1.a classe da carreira técnica superior do mesmo
quadro, sendo exonerada da anterior categoria, com efeitos a partir
da data da aceitação do novo lugar. (Não carece de fiscalização
prévia do Tribunal de Contas.)
14 de Fevereiro de 2000. — A Directora de Serviços de Administração e Organização, Maria Gilda Macedo Costa.
Rectificação n.o 675/2000. — Por ter saído com inexactidão o
aviso n.o 2554/2000 (2.a série), publicado no Diário da República,
2.a série, n.o 35, de 11 de Fevereiro de 2000, a p. 2862, rectifica-se
que onde se lê, no n.o 1, «concurso interno de acesso geral para
preenchimento de um lugar vago de técnico de 1.a classe da carreira
técnica superior (de dotação global nas categorias de técnico superior
de 2.a classe, técnico superior de 1.a classe e técnico superior principal)
do quadro permanente desta Direcção-Geral» deve ler-se «concurso
interno de acesso geral para preenchimento de um lugar vago de
técnico superior de 1.a classe da carreira técnica superior (de dotação
global nas categorias de técnico superior de 2.a classe, técnico superior
de 1.a classe e técnico superior principal) do quadro permanente desta
Direcção-Geral» e onde se lê, no n.o 11, alínea d), «Indicação da
categoria que o candidato detém e respectivo escalão, serviço a que
pertence e natureza do vínculo» deve ler-se «Indicação da categoria
que o candidato detém, serviço a que pertence e natureza do vínculo».
14 de Fevereiro de 2000. — A Directora de Serviços de Administração e Organização, Maria Gilda Macedo Costa.

Aviso n.o 3835/2000 (2.a série). — Por meu despacho de 11 de
Fevereiro de 2000, por delegação:

Rectificação n.o 676/2000. — Por ter saído com inexactidão o
aviso n.o 2553/2000 (2.a série), publicado no Diário da República,
2.a série, n.o 35, de 11 de Fevereiro de 2000, a p. 2861, rectifica-se
que onde se lê, no n.o 11, «As candidaturas deverão ser formalizadas
mediante requerimento de admissão ao concurso, dirigido ao director-geral de Transportes Terrestres, Avenida das Forças Armadas,
40, 1699 Lisboa Codex, e entregue pessoalmente ou remetido pelo
correio, registado, com aviso de recepção, dentro do prazo de candidatura, dele devendo constar os seguintes elementos:» deve ler-se
«As candidaturas deverão ser formalizadas mediante requerimento
de admissão ao concurso, dirigido ao director-geral de Transportes
Terrestres, Avenida das Forças Armadas, 40, 1649-022 Lisboa Codex,
e entregue pessoalmente ou remetido pelo correio, registado, com
aviso de recepção, dentro do prazo de candidatura, dele devendo
constar os seguintes elementos:».

António Manuel Barrocas Albardeiro, engenheiro técnico electrotécnico principal da carreira de engenheiro técnico electrotécnico do

14 de Fevereiro de 2000. — A Directora de Serviços de Administração e Organização, Maria Gilda Macedo Costa.

11 de Fevereiro de 2000. — O Ministro dos Negócios Estrangeiros,
Jaime José Matos da Gama.
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