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PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS

Conselho de Ministros

Resolução n.o 71/2001 (2.a série). — Através do Decreto-Lei
n.o 133/98, de 15 de Maio, foi criado o Instituto Nacional da Aviação
Civil, adiante designado por INAC, o qual, como determina o n.o 2
do artigo 1.o, tem por finalidade supervisionar, regulamentar e ins-
peccionar o sector da aviação civil.

Nos termos do artigo 13.o, n.o 1, dos Estatutos do INAC, aprovados
em anexo ao Decreto-Lei n.o 133/98, de 15 de Maio, compete ao
Conselho de Ministros nomear os membros do respectivo conselho
de administração.

Assim:
Nos termos da alínea e) do artigo 199.o da Constituição, o Conselho

de Ministros resolve:
1.o Nomear presidente do conselho de administração do INAC,

por urgente conveniência de serviço, o engenheiro José Ernesto da
Costa Queiroz, que para o efeito é requisitado à TAP — Transportes
Aéreos Portugueses, S. A., nos termos do artigo 5.o do Decreto-Lei
n.o 464/82, de 9 de Dezembro.

2.o A presente resolução produz efeitos a partir de 8 de Junho
de 2001.

8 de Junho de 2001. — O Primeiro-Ministro, António Manuel de
Oliveira Guterres.

Gabinete do Alto-Comissário para a Imigração
e Minorias Étnicas

Despacho n.o 13 008/2001 (2.a série). — Designo a assistente
administrativa Teresa Alice Puati Loureiro, do quadro da Delegação
Regional de Lisboa da Inspecção-Geral do Trabalho, para, em regime
de destacamento, exercer funções de apoio administrativo no meu
Gabinete, nos termos do n.o 2 do artigo 4.o do Decreto-Lei n.o 3-A/96,
de 20 de Janeiro, conjugado com o artigo 11.o do Decreto-Lei
n.o 262/88, de 23 de Julho.

O presente despacho produz efeitos a partir de 1 de Junho de
2001.

18 de Maio de 2001. — O Alto-Comissário, José Leitão.

Serviços Sociais

Despacho n.o 13 009/2001 (2.a série). — Por despacho de 4
de Junho de 2001 do presidente do conselho de direcção dos Serviços
Sociais da Presidência do Conselho de Ministros:

Maria da Luz Vieira Bento, monitora de actividades de tempos livres
especialistas de nomeação definitiva do quadro de pessoal dos Ser-
viços Sociais da Presidência do Conselho de Ministros — nomeada,
precedendo concurso, monitora de actividades de tempos livres
especialista principal do mesmo quadro de pessoal, considerando-se
exonerada do lugar anterior a partir da data da aceitação da presente
nomeação. (Isento de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)

5 de Junho de 2001. — O Presidente do Conselho de Direcção,
Humberto Meirinhos.

GABINETE DO MINISTRO DA REPÚBLICA
PARA A REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA

Despacho n.o 13 010/2001 (2.a série). — Nos termos do n.o 2
do artigo 3.o do Decreto-Lei n.o 262/88, de 23 de Julho, delego na
chefe do Gabinete, Dr.a Rubina Maria Branco Leal Vargas, e, nas
suas ausências ou impedimentos, na adjunta principal do Gabinete,
Dr.a Dorinda Maria Trindade Vagos Gomes, bem como, nas suas
ausências e impedimentos, na adjunta do Gabinete, Dr.a Margarida
Isabel Gonçalves Ornelas Camacho e Costa, a competência para a
prática dos seguintes actos:

1) Autorizar despesas com locação e aquisição de bens e serviços,
por conta das dotações orçamentais, até ao limite estabelecido
na alínea a) do n.o 1 do artigo 17.o do Decreto-Lei n.o 197/99,
de 8 de Junho;

2) Autorizar o processamento de despesas cujas facturas, por
motivo justificado, dêem entrada nos serviços além do prazo
regulamentar;

3) Assinar as folhas de remunerações certas e permanentes e
de prestação de trabalho extraordinário, de prestação de tra-
balho em dias de descanso semanal, de descanso comple-
mentar e feriados e de despesas resultantes de deslocações
em serviço;

4) Homologar as classificações de serviço do pessoal dos serviços
de apoio ao Gabinete;

5) Aprovar o plano anual de férias do pessoal dos serviços de
apoio ao Gabinete;

6) Autorizar o pessoal dos serviços de apoio ao Gabinete a iniciar
as férias, a gozar as férias interpoladamente e a acumular
parte das férias;

7) Autorizar os pagamentos a satisfazer pelo fundo permanente
através de todas as suas rubricas.

Este despacho produz efeitos a partir da presente data.

1 de Junho de 2001. — O Ministro da República para a Região
Autónoma da Madeira, Antero Alves Monteiro Diniz.

MINISTÉRIO DOS NEGÓCIOS ESTRANGEIROS

Departamento Geral de Administração

Aviso n.o 8215/2001 (2.a série):

Manuel Augusto da Costa Malheiro Dias, ministro plenipotenciário
de 1.a classe, cônsul-geral de Portugal em Valência — despacho
conjunto do Primeiro-Ministro e do Ministro dos Negócios Estran-
geiros de 9 de Maio de 2001 exonerando-o destas funções e nomean-
do-o cônsul-geral de Portugal em Milão.

Manuel da Silva Pracana Martins, ministro plenipotenciário de
1.a classe, cônsul-geral de Portugal na Beira — despacho conjunto
do Primeiro-Ministro e do Ministro dos Negócios Estrangeiros de
9 de Maio de 2001 exonerando-o destas funções e nomeando-o
cônsul-geral de Portugal em Marselha.

João António da Costa Mira Gomes, conselheiro de embaixada, colo-
cado nos serviços internos do Ministério dos Negócios Estrangei-
ros — despacho conjunto do Primeiro-Ministro e do Ministro dos
Negócios Estrangeiros de 9 de Maio de 2001 colocando-o na Embai-
xada de Portugal em Paris.

José Manuel Lomba, conselheiro de embaixada, a prestar serviço na
Embaixada de Portugal em Maputo — despacho conjunto do Pri-
meiro-Ministro e do Ministro dos Negócios Estrangeiros de 9 de
Maio de 2001 nomeando-o cônsul de Portugal em Bilbau.

Fernando António Alberty Tavares de Carvalho, conselheiro de
embaixada, a prestar serviço na Embaixada de Portugal em Mos-
covo — despacho conjunto do Primeiro-Ministro e do Ministro dos
Negócios Estrangeiros de 9 de Maio de 2001 transferindo-o para
os serviços internos do Ministério dos Negócios Estrangeiros.

Jorge Titto de Vasconcelos Nogueira Dias Cabral, conselheiro de
embaixada, colocado nos serviços internos do Ministério dos Negó-
cios Estrangeiros — despacho conjunto do Primeiro-Ministro e do
Ministro dos Negócios Estrangeiros de 9 de Maio de 2001 colo-
cando-o na Embaixada de Portugal no Maputo.

António Manuel do Amaral Quinteiro Lopes Nobre, conselheiro de
embaixada, a desempenhar o cargo de director dos Serviços de
Recursos Humanos do Departamento Geral de Administra-
ção — despacho conjunto do Primeiro-Ministro e do Ministro dos
Negócios Estrangeiros de 9 de Maio de 2001 determinando a ces-
sação do referido cargo e nomeando-o cônsul-geral de Portugal
em Barcelona, cessação de funções que produz efeitos à data da
sua partida para o posto.

Liliana de Melo Mascarenhas Neto de Gouveia Araújo, conselheira
de embaixada, a desempenhar o cargo de directora de serviços
da Direcção de Serviços das Organizações Económicas Interna-
cionais da Direcção-Geral dos Assuntos Multilaterais — despacho
conjunto do Primeiro-Ministro e do Ministro dos Negócios Estran-
geiros de 9 de Maio de 2001 determinando a cessação do referido
cargo e colocando-a na Embaixada de Portugal em Viena, cessação
de funções que produz efeitos à data da sua partida para o posto.

Jorge Ryder Torres Pereira, conselheiro de embaixada, a desempenhar
o cargo de director dos Serviços de Política Externa e Segurança
Comum da Direcção-Geral de Política Externa — despacho con-
junto do Primeiro-Ministro e do Ministro dos Negócios Estrangeiros
de 9 de Maio de 2001 determinando a cessação do referido cargo
e colocando-o na Embaixada de Portugal em Moscovo, cessação
de funções que produz efeitos à data da sua partida para o posto.

Isabel Maria Taborda Amaral e Craveiro, primeira-secretária de
embaixada, colocada nos serviços internos do Ministério dos Negó-
cios Estrangeiros — despacho conjunto do Primeiro-Ministro e do


