
46756  Diário da República, 2.ª série — N.º 222 — 14 de Novembro de 2008 

PARTE B

 ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA

Secretário-Geral

Despacho (extracto) n.º 29353/2008
Por despacho de 1 de Outubro de 2008, do Presidente do Grupo 

Parlamentar do Partido Social Democrata:
Carmen Alexandra Cunningham Pereira Jardim — exonerada, a seu 

pedido, nos termos do n.º 6 do artigo 46.º da Lei de Organização e 
Funcionamento dos Serviços da Assembleia da República, republicada 
pela Lei n.º 28/2003, de 30 de Julho, da categoria de técnica de apoio 
parlamentar de 1.ª, do Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata, 
com efeitos a partir do dia 1 de Outubro de 2008, inclusive.

13 de Outubro de 2008. — A Secretária -Geral, Adelina Sá Carva-
lho. 

 Despacho (extracto) n.º 29354/2008
Por despacho de 24 de Outubro de 2008, do Presidente do Grupo 

Parlamentar do Partido Social Democrata:
Henrique Manuel Pereira Lopes — nomeado, nos termos do n.º 6 do 

artigo 46.º da Lei de Organização e Funcionamento dos Serviços da As-
sembleia da República, republicada pela Lei n.º 28/2003, de 30 de Julho, 
para colaborador do Gabinete de Informática do Grupo Parlamentar do 
Partido Social Democrata, com efeitos a partir do dia 1 de Novembro de 
2008 inclusive, desempenhando as suas funções a tempo parcial.

3 de Novembro de 2008. — A Secretária -Geral, Adelina Sá Car-
valho. 

 Despacho (extracto) n.º 29356/2008
Por despacho de 22 de Outubro de 2008, do Presidente do Grupo 

Parlamentar do Partido Popular do CDS -PP:

Licenciado António José de Morais Baptista — nomeado, nos termos 
do n.º 6 do artigo 46.º da Lei de Organização e Funcionamento dos Ser-
viços da Assembleia da República, republicada pela Lei n.º 28/2003, de 
30 de Julho, para o cargo de consultor do quadro de pessoal de apoio do 
Grupo Parlamentar do Partido Popular do CDS -PP, com efeitos a partir 
do dia 22 de Outubro de 2008.

3 de Novembro de 2008. — A Secretária -Geral, Adelina Sá Carvalho. 

 PROVEDORIA DE JUSTIÇA

Despacho n.º 29357/2008
Ao abrigo das disposições conjugadas do n.º 3, do artigo 10.º, da Lei 

n.º 9/91, de 9 de Abril, alterada pela Lei n.º 30/96, de 14 de Agosto e 
do n.º 1 do artigo 6.º, do Decreto -Lei n.º 262/88, de 23 de Julho, dou 
por finda, a seu pedido, a colaboração ao meu gabinete de Paulo Jorge 
Matos de Figueiredo Barbosa.

Este despacho produz efeitos a partir de 13 de Novembro.

30 de Outubro de 2008. — O Provedor de Justiça, H. Nascimento 
Rodrigues. 

Serviços da Assembleia da República, republicada pela Lei n.º 28/2003, 
de 30 de Julho, do cargo de assistente parlamentar, nível III, escalão 1, 
do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, com efeitos a partir do dia 
1 de Outubro de 2008, inclusive.

3 de Novembro de 2008. — A Secretária -Geral, Adelina Sá Car-
valho. 

PARTE C

 PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS

Gabinete do Primeiro-Ministro

Despacho n.º 29358/2008
Ao abrigo do disposto na alínea g) do n.º 1 do artigo 9.º da Lei de 

Segurança Interna, aprovada pela Lei n.º 53/2008, de 29 de Agosto, 
mediante proposta conjunta dos Ministros da Administração Interna e 
da Justiça, e ouvido o secretário -geral do Sistema de Segurança Interna, 
nomeio secretário -geral -adjunto do Sistema de Segurança Interna o 
intendente Paulo Manuel Pereira Lucas, que reúne as qualificações 
académicas, profissionais e experiência necessárias ao exercício do 
cargo, conforme resulta da nota curricular que faz parte integrante do 
presente despacho.

7 de Novembro de 2008. — O Primeiro -Ministro, José Sócrates 
Carvalho Pinto de Sousa.

Curriculum vitae
Dados biográficos:
Nome — Paulo Manuel Pereira Lucas.

Data de nascimento — 4 de Junho de 1966.
Naturalidade — Fátima, Ourém.

Formação académica e profissional:
Conclusão do 1.º curso de Formação de Oficiais de Polícia, que teve 

lugar de 2 de Outubro de 1984 a 17 de Julho de 1989, com média final 
de 13,93 valores e correspondente licenciatura em Ciências Policiais, 
com média de 15 valores.

Experiência profissional:
Promoção a chefe de esquadra, em 1 de Julho de 1989, seguida de co-

locação na 3.ª Divisão do COMETLIS na mesma data e na 17.ª Esquadra 
em 18 de Julho de 1989 (OS n.os 135 e 137, do COMETLIS);

Nomeado instrutor (área jurídica) para o 1.º turno do curso de for-
mação de guardas — 1989 -1990, de 13 de Novembro de 1989 a 8 de 
Junho de 1990;

Nomeado, pelo CMDT do COMETLIS, em 18 de Junho de 1990, 
comandante da 20.ª Esquadra do COMETLIS (OS n.º 115, do COME-
TLIS), funções exercidas até 23 de Junho de 1991;

Promoção a subcomissário, em 1 de Julho de 1990;
Nomeado, pelo CMDT do COMETLIS, comandante das Brigadas 

Especiais da 3.ª Divisão do COMETLIS (Esq. Inv. Criminal), funções 
exercidas de 24 de Junho de 1991 a 8 de Fevereiro de 1993;

 Despacho (extracto) n.º 29355/2008
Por despacho de 26 de Setembro de 2008, do Presidente do Grupo 

Parlamentar do Partido Socialista:
Maria Teresa de Sousa Teixeira Diniz — cessa funções, nos termos 

do n.º 6 do artigo 46.º da Lei de Organização e Funcionamento dos 



Diário da República, 2.ª série — N.º 222 — 14 de Novembro de 2008  46757

Nomeado, pelo CMDT do COMETLIS, chefe do Núcleo de Informa-
ções do COMETLIS, funções que passou a exercer em 8 de Fevereiro 
de 1993;

Docente da cadeira de Técnicas de Serviço Policial, durante o ano 
lectivo de 1993 -1994, na então Escola Superior de Polícia;

Promoção a comissário, em 3 de Janeiro de 1995;
Nomeado coordenador das Áreas Jurídica e de Educação Física para 

os Cursos de Agentes e Chefes da EPP, de 17 de Julho de 1995 a 30 de 
Junho de 1996;

Nomeado, pelo CMDT do COMETLIS, chefe do Núcleo de Infor-
mações do COMETLIS, em 1 de Julho de 1996;

Colocado na Divisão de Cascais do COMETLIS, em 1 de Julho de 
1997, passando a exercer as funções de adjunto para a área operacional;

Nomeado, em comissão de serviço, comandante da Divisão de Cas-
cais, por despacho do MAI de 21 de Dezembro de 1999 — Diário da 
República, 2.ª série, n.º 17, de 21 de Janeiro de 2000;

Participação, no âmbito da cooperação policial, como coordena-
dor da equipa de spotters portuguesa, no Campeonato da Europa de 
Futebol — Euro 2000, na Holanda e Bélgica, no período de 10 a 30 
de Junho de 2000;

Promoção a subintendente, em 14 de Agosto de 2000;
Nomeado, pelo CMDT do COMETLIS, chefe da área de Operações 

e Segurança do COMETLIS, em 22 de Outubro de 2001;
Nomeado, em comissão de serviço, por despacho do MAI de 9 de 

Setembro de 2002, 2.º comandante do COMETLIS (Diário da República, 
2.ª série, n.º 228, de 2 de Outubro de 2002);

Nomeado, em comissão de serviço, por despacho do MAI de 18 de 
Dezembro de 2003, director do Departamento de Operações da Direc-
ção Nacional (Diário da República, 2.ª série, n.º 12, 15 de Janeiro de 
2004);

Nomeado, em comissão de serviço, por despacho do MAI de 13 de 
Janeiro de 2005, 2.º comandante do Corpo de Intervenção (Diário da 
República, 2.ª série, n.º 20, de 28 de Janeiro de 2005), iniciando esses 
funções em 21 de Janeiro de 2005;

Promoção a intendente, em 23 de Dezembro de 2005;
Nomeado, em comissão de serviço, por despacho do MAI de 29 de 

Março de 2006, comandante do Corpo de Intervenção (Diário da Repú-
blica, 2.ª série, n.º 86, de 4 de Maio de 2006), iniciando esses funções 
em 3 de Abril de 2006;

Docente (da cadeira de Táctica das Forças de Segurança — Ordem 
Pública), no Instituto Superior de Ciências Policiais e Segurança Interna, 
ano lectivo de 2006 -2007, 1.º semestre;

Nomeado membro do conselho científico -pedagógico do ISCPSI, 
ano lectivo de 2006 -2007;

Formador POAP/FSE — curso de Estratégica e Gestão de Incidentes 
Tácticos, no total de doze horas — de 16 a 20 de Abril de 2007; de 21 
a 25 de Maio de 2007; de 18 a 22 de Junho de 2006, e de 10 a 14 de 
Setembro de 2007. (OS n.º 169, II parte, da DN/PSP, de 24 de Novembro 
de 2007);

Docente (da cadeira de Táctica das Forças de Segurança — Ordem 
Pública), no Instituto Superior de Ciências Policiais e Segurança Interna, 
ano lectivo de 2007 -2008, 1.º semestre;

Nomeado membro do conselho científico -pedagógico do ISCPSI, 
ano lectivo de 2007 -2008;

Nomeado, em comissão de serviço, por despacho do MAI de 29 de 
Abril de 2008, comandante do Comando Regional da Madeira (Diário 
da República, 2.ª série, n.º 115, de 17 de Junho de 2008), com efeitos 
a 5 de Maio de 2008.

Informações complementares:
Condecorações:
Medalha de prata de comportamento exemplar;
Medalha de assiduidade de 1 estrela — OS n.º 147, II parte, 2001;
Medalha de prata de serviços distintos — despacho de 25 de Abril de 

2001, Diário da República, 2.ª série, n.º 117, de 21 de Maio de 2001;
Medalha de prata de serviços distintos — despacho n.º 16968/2007, do 

Ministro da Administração Interna, de 5 de Julho. Diário da República, 
2.ª série, n.º 148, de 2 de Agosto de 2007.

Louvores:
Agraciado em 1993 com louvor do comandante do COMETLIS — OS 

n.º 99, de 24 de Maio de 1993 (COMETLIS);
Agraciado em 2000, com louvor do director nacional da PSP — OS 

n.º 234, de 19 de Novembro de 2000 (DN);
Agraciado em 2002, com louvor do comandante do COMETLIS — OS 

n.º 9, de 14 de Janeiro de 2002 (DN);
Agraciado em 2004, com louvor do director nacional da PSP — OS 

n.º 132, II parte, de 4 de Agosto de 2004 (DN). 

 Gabinete do Secretário de Estado Adjunto 
e da Administração Local

Despacho n.º 29359/2008
Nos termos do n.º 7 do despacho n.º 4339/99, publicado no Diário da 

República, 2.ª série, de 9 de Março de 2003, a coordenação do subgrupo 
designado no âmbito do apoio técnico na aplicação do POCAL é coor-
denado pela Direcção -Geral das Autarquias Locais (DGAL).

Considerando a cessação de funções na DGAL da coordenadora do 
SATAPOCAL, licenciada Maria Helena Santos Curto;

Considerando a permanente actividade do referido subgrupo, bem como 
a necessidade de acompanhamento da implementação do POCAL:

Designo como coordenadora do SATAPOCAL a Dr.ª Sónia Alexandra 
Mendes Ramalhinho, subdirectora -geral da DGAL.

7 de Novembro de 2008. — O Secretário de Estado Adjunto e da 
Administração Local, Eduardo Arménio do Nascimento Cabrita. 

 Inspecção-Geral da Administração Local

Despacho n.º 29360/2008
A Lei Orgânica da Presidência do Conselho de Ministros, aprovada 

pelo Dec. Lei n.º 202/2006 de 27 de Outubro e publicada no contexto 
modernizador e nacionalizador do PRACE (Programa de Reestruturação 
da Administração Central do Estado), colocou a Inspecção -Geral da 
Administração Local, como serviço central da administração directa do 
Estado, no âmbito da Presidência do Conselho de Ministros [artigo 4.º, 
alínea f)] atribuindo -lhe como missão assegurar o exercício da tutela 
administrativa e financeira a que se encontram constitucionalmente 
sujeitas as autarquias locais e entidades equiparadas, no âmbito das 
competências legalmente cometidas ao governo (artigo 15.º).

O Decreto -Lei n.º 326 -A/2007, de 28 de Setembro, que aprovou a 
Lei Orgânica da Inspecção -Geral da Administração Local estabelece 
no seu artigo 7.º que a IGAL adopta o modelo estrutural misto, com 
estrutura hierarquizada, nas áreas de gestão e com estrutura matricial, 
nas áreas de inspecção.

A definição de tais estruturas de organização de serviços é a constante 
dos artigos 21 (estrutura hierarquizada) e 22.º (estrutura matricial) da 
Lei n.º 4/2004, de 15 de Janeiro.

A Portaria n.º 1294 -A/2007, de 28 de Setembro, fixa em dois o numero 
máximo de unidades orgânicas flexíveis da IGAL (artigo 1.º) e em 14 
a dotação máxima de chefes de equipa multidisciplinares e a Portaria 
n.º 1294 -B/2007, dessa mesma data, estabeleceu a estrutura nuclear 
da IGAL criando um Departamento de Administração e Sistemas de 
Informação (DASI) e fixando as suas competências.

Importa, agora, definir as unidades orgânicas flexíveis que integram 
a estrutura hierarquizada e as equipas multidisciplinares que integram 
a sua estrutura matricial, em ordem a dotar a IGAL da organização 
interna de serviços adequada à prossecução das suas atribuições e ao 
desempenho da sua missão.

Assim, ao abrigo do disposto no artigo 21.º, n.os 5, 6 e 8 da Lei 
n.º 4/2004, de 15 de Janeiro, alterada pelo Decreto -Lei n.º 105/2007, 
de 3 de Abril e no artigo 7.º, n.º 1, alínea f) da Lei n.º 2/2004, de 15 de 
Janeiro, alterada pela Lei n.º 51/2005, de 30 de Agosto, e do disposto no 
artigo 5.º, n.º 1 e alíneas b) e c) do Decreto -Lei n.º 326 -A/2007, de 28 de 
Setembro, determino a criação das equipas multidisciplinares e unidades 
orgânicas flexíveis, o estabelecimento dos projectos e a definição das 
respectivas competências, que constam em Anexo a este despacho e do 
qual fazem parte integrante.

4 de Novembro de 2008. — O Inspector -Geral, Orlando dos Santos 
Nascimento.

ANEXO

1.º
Estrutura mista da IGAL

1 — A estrutura matricial compreende as equipas multidisciplinares, 
denominadas Departamento Central de Inspecção, Serviço de Tutela 
Administrativa e Financeira das Autarquias Locais e Serviço de Tutela 
Administrativa e Financeira do Sector Empresarial Local.

2 — A estrutura hierarquizada compreende duas unidades orgânicas 
flexíveis, que funcionam na dependência directa do Departamento de 
Administração e Sistemas de Informação e denominadas Divisão de 
Planeamento e Apoio e Divisão de Gestão de Recursos.




