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PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA

Chancelaria das Ordens Honoríficas Portuguesas

Alvará n.o 33/2004:

Ordem do Infante D. Henrique

Por alvará de 28 de Fevereiro de 2003:

Comendador

Dr.a Carolina Matos.

Por alvará de 23 de Junho de 2004:

Grã-cruz

Embaixador Richard C. Holbrooke, de nacionalidade norte-ame-
ricana.

Por alvará de 12 de Julho de 2004:

Comendador

Ole Villumsen Krog, de nacionalidade dinamarquesa.

Por alvará de 12 de Outubro de 2004:

Grã-cruz

José de Alencar Gomes da Silva.

Ordem do Mérito

Por alvará de 25 de Abril de 2004:

Comendador

Prof. Doutor Yves Léonard, de nacionalidade francesa.

Por alvará de 3 de Maio de 2004:

Oficial

Reverendo Padre Luís Ludwig Kondor, de nacionalidade húngara.

Por alvará de 17 de Setembro de 2004:

Grã-cruz

Embaixador João Manuel da Cruz Silva Leitão.

Por alvará de 6 de Outubro de 2004:

Grã-cruz

Embaixador João Ramos Pinto.

Por alvará de 7 de Outubro de 2004:

Grã-cruz

Embaixador Luís de Almeida Sampaio.

21 de Outubro de 2004. — O Secretário-Geral, José Vicente de
Bragança.

Alvará n.o 34/2004. — Por alvará de 3 de Junho de 2004:

Ordem Militar de Avis

Grande-oficial

Major-general Mário Manuel Rebelo de Queirós dos Reis.
Major-general Artur Manuel Garcia Ribeiro Proença Prazeres.

Comendador

Tenente-coronel António Rebotim Rosado.
Tenente-coronel Joaquim Gonçalves Coelho Lopes.
Tenente-coronel Luís António Flôr Ruivo.

Cavaleiro

Capitão António Marranita Sant’Águeda.
Capitão Francisco Cavaleiro Labela.
Capitão José Fernando Dionísio Curto.
Capitão Fernando Jorge Rodrigues Quintas.
Capitão Carlos Manuel Alves Menino.
Capitão Carlos José Caseiro Maia de Monserrate.
Capitão/PILAV João Paulo Pires.

21 de Outubro de 2004. — O Secretário-Geral, José Vicente de
Bragança.

PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS

Secretaria-Geral

Despacho (extracto) n.o 22 238/2004 (2.a série). — Por meu
despacho de 11 de Agosto de 2004, com anuência do director nacional
da Polícia de Segurança Pública:

Paulo César Grácio Silva Rosa, agente principal M/145121 do corpo
de segurança pessoal da PSP — requisitado ao abrigo no disposto
na Portaria n.o 462/86, de 23 de Agosto, para exercer funções de
motorista no Gabinete do Primeiro-Ministro, com efeitos repor-
tados a 1 de Setembro de 2004. (Isento de fiscalização prévia do
Tribunal de Contas.)

14 de Outubro de 2004. — O Secretário-Geral, José M. Sousa Rego.

Despacho (extracto) n.o 22 239/2004 (2.a série). — Por des-
pacho do secretário-geral-adjunto da Presidência do Conselho de
Ministros de 5 de Agosto de 2004, com anuência do director nacional
da Polícia de Segurança Pública:

Luís Filipe Leite dos Santos, agente principal M/143570 do Comando
Metropolitano da PSP do Porto — requisitado, ao abrigo do dis-
posto na Portaria n.o 462/86, de 23 de Agosto, conjugado com
o artigo 27.o do Decreto-Lei n.o 427/89, de 7 de Dezembro, para
exercer funções nesta Secretaria-Geral, com efeitos reportados a
1 de Setembro de 2004. (Isento de fiscalização prévia do Tribunal
de Contas.)

14 de Outubro de 2004. — O Secretário-Geral, José M. Sousa Rego.

Secretariado Nacional para a Reabilitação
e Integração das Pessoas com Deficiência

Aviso n.o 10 095/2004 (2.a série). — Por despacho de 14 de
Março de 1995 do secretário nacional de Reabilitação e Integração
das Pessoas com Deficiência:

Edite Rosa dos Santos, chefe de secção, do quadro de pessoal do
Instituto Camões — nomeada, mediante concurso, chefe de repar-
tição do quadro de pessoal do Secretariado Nacional para a Rea-
bilitação e Integração das Pessoas com Deficiência, remunerada
pelo escalão 1, índice 460, da tabela anexa ao Decreto-Lei
n.o 404-A/98, de 18 de Dezembro, considerando-se exonerada do
anterior lugar a partir da data da aceitação do novo lugar. (Não
carece de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)

15 de Outubro de 2004. — Pelo Conselho Directivo, o Secretário
Nacional-Adjunto, José Manuel Lucas.

PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
E MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PESCAS

E FLORESTAS

Portaria n.o 1140/2004 (2.a série). — Pela Portaria n.o 492/76,
de 6 de Agosto, foi expropriado a José Silvério da Costa Almodôvar
o prédio rústico denominado «Herdade da Fonte dos Cântaros e da
Casa do Diabo», inscrito na matriz predial rústica sob o artigo 28
da secção E, da freguesia de São Brissos, concelho de Beja, com
a área de 255,6125 ha.

Na sequência do pedido de reversão do lote 4 do citado prédio
rústico, com a área de 33,7250 ha, formulado pelos legítimos herdeiros
do sujeito passivo da expropriação, foi organizado e instruído o res-
pectivo processo administrativo no decurso do qual ficou provado
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que a área em causa está arrendada pelo Estado a Joaquim de Matos
que, nessa qualidade, declarou que os seus direitos como rendeiro
está salvaguardados e que abdica dos direitos conferidos pelo Decre-
to-Lei n.o 349/91, de 19 de Setembro, nomeadamente de poder vir
a adquirir a área arrendada, pelo que se verificam preenchidos os
requisitos legais para a reversão, nos termos do n.o 2 do artigo 44.o
da Lei n.o 86/95, de 1 de Setembro.

Nestes termos:
Manda o Governo, pelo Primeiro-Ministro e pelo Ministro da Agri-

cultura, Pescas e Florestas, nos termos do n.o 2 do artigo 44.o da
Lei n.o 86/95, de 1 de Setembro, reverter a favor dos herdeiros de
José Silvério da Costa Almodôvar o lote 4, com a área de 33,7250 ha,
do prédio rústico denominado «Herdade da Fonte dos Cântaros e
da Casa do Diabo», artigo 28, secção E, da freguesia de São Brissos,
concelho de Beja, e a consequente derrogação da Portaria n.o 492/76,
de 6 de Agosto, na parte em que expropria tal área.

15 de Outubro de 2004. — O Primeiro-Ministro, Pedro Miguel de
Santana Lopes. — O Ministro da Agricultura, Pescas e Florestas, Car-
los Henrique da Costa Neves.

Portaria n.o 1141/2004 (2.a série). — Pela Portaria n.o 442/76,
de 22 de Julho, foi expropriado a António Francisco Fialho Pinto
e outros o prédio rústico «Herdade dos Caliços», inscrito sob o artigo
matricial 49, secção C, com a área de 386,0875 ha, da freguesia de
Pias, concelho de Serpa.

Na sequência do pedido de reversão apresentado ao abrigo do
n.o 2 do artigo 44.o da Lei n.o 86/95, de 1 de Setembro, por António
Urbano da Franca Fialho Pinto, na qualidade de herdeiro do sujeito
passivo da expropriação e em representação dos restantes herdeiros,
Maria Angélica Alves de Matos Fialho Pinto e Maria Beatriz da Cunha
Rego Fialho Pinto, foi organizado e instruído o respectivo processo
administrativo, no decurso do qual ficou provado que a área de
15,52 ha do prédio rústico denominado «Herdade dos Caliços» está
arrendada pelo Estado a Jorge Manuel Rodrigues de Almeida, que
nessa qualidade declarou que os seus direitos como rendeiros estão
salvaguardados e que abdica dos direitos conferidos pelo Decreto-Lei
n.o 349/91, de 19 de Setembro, nomeadamente de poder vir a adquirir
a área arrendada, pelo que se verificam preenchidos os requisitos
legais para a reversão, nos termos do n.o 2 do artigo 44.o da Lei
n.o 86/95, de 1 de Setembro.

Nestes termos:
Manda o Governo, pelo Primeiro-Ministro e pelo Ministro da Agri-

cultura, Pescas e Florestas, ao abrigo do n.o 2 do artigo 44.o da Lei
n.o 86/95, de 1 de Setembro, reverter a favor de António Urbano
da Franca Fialho Pinto, Maria Angélica Alves de Matos Fialho Pinto
e Maria Beatriz da Cunha Rego Fialho Pinto, a área de 15,52 ha
do prédio rústico denominado «Herdade dos Caliços», inscrito sob
o artigo matricial 49, secção C, da freguesia de Pias, concelho de
Serpa, e a consequente derrogação da portaria n.o 442/76, de 22 de
Julho, na parte em que expropria tal área.

15 de Outubro de 2004. — O Primeiro-Ministro, Pedro Miguel de
Santana Lopes. — O Ministro da Agricultura, Pescas e Florestas, Car-
los Henrique da Costa Neves.

MINISTÉRIOS DAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS
E DO TRABALHO E DA EDUCAÇÃO

Despacho conjunto n.o 640/2004. — O despacho conjunto
n.o 1013/2003, publicado no Diário da República, 2.a série, n.o 257,
de 6 de Novembro de 2003, com as alterações introduzidas pelo des-
pacho conjunto n.o 44/2004, publicado no Diário da República, 2.a série,
n.o 21, de 26 de Janeiro de 2004, criou, em regime experimental,
a bolsa de frequência, enquanto modalidade principal dos apoios a
conceder pelo Estado aos alunos a frequentar, no ano escolar de
2003-2004, o primeiro ano do ciclo de formação dos cursos profis-
sionais do nível secundário de educação, ministrados em estabele-
cimentos sedes ou delegações de escolas profissionais priva-
das — situados na região de Lisboa e Vale do Tejo, correspondente,
na orgânica do Ministério da Educação, à área da Direcção Regional
de Educação de Lisboa, e definiu as fontes do respectivo finan-
ciamento.

Embora o primeiro ano de funcionamento do modelo legitime um
balanço positivo do mesmo e tenha permitido a recolha de elementos
importantes para o seu gradual aperfeiçoamento, revela-se oportuno
prolongar por mais algum tempo o regime experimental com que
foi criado, tanto mais que a experiência recolhida aconselha a intro-
dução de algumas correcções, cuja melhor avaliação justifica ainda
a manutenção do referido regime.

Para tanto, importa proceder às adequadas alterações na redacção
de alguns preceitos do supracitado despacho, de modo a introduzir-lhe,
desde já, os referidos ajustamentos e a contemplar, nomeadamente,
os alunos que vão iniciar os respectivos ciclos de formação nos pró-
ximos anos escolares.

Nestes termos, e atento o disposto no n.o 2 do artigo 31.o da Lei
Orgânica do Ministério da Educação, aprovada pelo Decreto-Lei
n.o 208/2002, de 17 de Outubro, determinam os Ministros de Estado,
das Actividades Económicas e do Trabalho e da Educação:

1 — A modalidade de apoio criada, em regime experimental, ao
abrigo do despacho conjunto n.o 1013/2003, publicado no Diário da
República, 2.a série, n.o 257, de 6 de Novembro de 2003, destinada
aos alunos que iniciaram, no ano escolar de 2003-2004, a frequência
de cursos profissionais do nível secundário de educação ministrados
em estabelecimentos — sedes ou delegações de escolas profissionais
privadas — situados na área de intervenção da Direcção Regional de
Educação de Lisboa, continuará a aplicar-se aos alunos que iniciem
aquela formação e frequentem os referidos estabelecimentos nos anos
escolares subsequentes.

2 — Os apoios a que se refere o número anterior reger-se-ão pelo
regime aprovado nos n.os 2 e seguintes do despacho conjunto
n.o 1013/2003, publicado no Diário da República, 2.a série, n.o 257,
de 6 de Novembro de 2003, com a redacção que lhe foi dada pelo
despacho conjunto n.o 44/2004, publicado no Diário da República,
2.a série, n.o 21, de 26 de Janeiro de 2004, com as alterações que
lhe são introduzidas no número seguinte.

3 — Os n.os 2, 3, 3.1, 4, 5.3, 7 e 7.1 do despacho conjunto
n.o 1013/2003, publicado no Diário da República, 2.a série, n.o 257,
de 6 de Novembro de 2003, com a redacção que lhe foi dada pelo
despacho conjunto n.o 44/2004, publicado no Diário da República,
2.a série, n.o 21, de 26 de Janeiro de 2004, passam a ter a seguinte
redacção:

«2 — A bolsa de frequência é atribuída por concurso a realizar
anualmente, por processo electrónico, nos termos estabelecidos no
presente despacho e no regulamento previsto no n.o 4.

3 — São destinatários da bolsa de frequência os jovens, até aos
25 anos, inclusive, detentores do diploma do ensino básico ou habi-
litação legalmente equivalente (9.o ano de escolaridade), que não
tenham concluído o ensino secundário ou habilitação legalmente equi-
valente (12.o ano de escolaridade), e que, cumulativamente, reúnam
as condições previstas no número seguinte.

3.1 — Só poderão candidatar-se à bolsa de frequência os jovens
a que se refere o número anterior que tenham efectuado inscrição
prévia e processo de selecção, num ou mais cursos profissionais cons-
tantes do mapa a que se refere o n.o 5.3, cujo funcionamento efectivo
decorra, em regime diurno, em estabelecimentos — sedes ou dele-
gações de escolas profissionais privadas — situados na área da Direc-
ção Regional de Educação de Lisboa.

4 — As fases, os critérios de graduação e classificação dos can-
didatos, bem como os demais actos, procedimentos e regras do con-
curso a que se refere o n.o 2, são definidos pelo regulamento que
é aprovado e publicado em anexo ao presente despacho como parte
integrante do mesmo.

5.3 — O número de bolsas a atribuir, bem como os respectivos
valores unitários anuais, para os diferentes cursos, áreas e ciclos de
formação, são definidos, para cada ano escolar, em mapa aprovado
e publicitado nos termos do regulamento a que se refere o n.o 4.

7 — A bolsa de frequência é acumulável com outros apoios e com-
plementos sócio-educativos em vigor para os alunos que frequentam
as instituições públicas de educação e ensino, e que, de acordo com
os regulamentos específicos, com ela não sejam incompatíveis.

7.1 — A bolsa de frequência é acumulável com outras bolsas ou
apoios ao mesmo fim destinados, independentemente da natureza
jurídica das entidades concedentes, quando estes se destinem exclu-
sivamente a completar a parte dos custos de frequência não inte-
gralmente cobertos por aquela».

29 de Setembro de 2004. — Pelo Ministro de Estado, das Acti-
vidades Económicas e do Trabalho, Luís Miguel Pais Antunes, Secre-
tário de Estado Adjunto e do Trabalho. — A Ministra da Educação,
Maria do Carmo Félix da Costa Seabra.

Regulamento da bolsa de frequência de cursos profissionais
do nível secundário de educação

CAPÍTULO I

Princípios gerais

Artigo 1.o

Âmbito

O presente regulamento define as condições de acesso e de atri-
buição da bolsa de frequência, modalidade principal, em regime expe-
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rimental, dos apoios a conceder pelo Estado, através do Ministério
da Educação, aos alunos que frequentam, em regime diurno, cursos
profissionais de nível 3, que atribuem diploma equivalente ao diploma
do ensino secundário regular, previstos no artigo 3.o, e ministrados
em estabelecimentos — sedes ou delegações — de escolas profissio-
nais privadas legalmente autorizadas nos termos do Decreto-Lei
n.o 4/98, de 8 de Janeiro, situados na área de intervenção da Direcção
Regional de Educação de Lisboa.

Artigo 2.o

Finalidade

A bolsa de frequência tem como finalidade apoiar, durante o ciclo
normal de formação, os alunos e suas famílias nos encargos referentes
aos custos de propina de frequência dos cursos a que se refere o
número anterior estabelecidas pelo estabelecimento frequentado pelo
aluno.

Artigo 3.o

Cursos, número e valor das bolsas

Os cursos a apoiar, bem como o número e o valor unitário das
bolsas de frequência a atribuir em cada ano escolar, são anualmente
definidos pelo Ministro da Educação e divulgados em mapa publi-
citado na página da Internet da Direcção-Geral de Formação Voca-
cional (DGFV), abaixo indicada.

Artigo 4.o

Destinatários

São destinatários da bolsa de frequência os jovens, até aos 25 anos,
inclusive, detentores do diploma do ensino básico ou habilitação legal-
mente equivalente (9.o ano de escolaridade), que não tenham con-
cluído o ensino secundário ou habilitação legalmente equivalente
(12.o ano de escolaridade).

Artigo 5.o

Modalidade de acesso

A bolsa de frequência é atribuída por concurso, através de can-
didatura apresentada via Internet, nos termos estabelecidos no pre-
sente regulamento.

Artigo 6.o

Fases do concurso

1 — O concurso organiza-se em duas fases, que ocorrerão, anual-
mente, entre Junho e Outubro, nos termos previstos nos artigos
seguintes.

2 — Sem prejuízo do disposto no número anterior, depois de con-
cluídas as fases nele previstas, poderá ocorrer, em qualquer momento
do ciclo de formação e nas condições estabelecidas no capítulo V,
a atribuição extraordinária de bolsas destinada a substituir, a nível
de estabelecimento de ensino, os alunos bolseiros que, por motivo
de desistência, deixem de frequentar o curso e a escola para os quais
as bolsas foram atribuídas.

CAPÍTULO II

Candidatura

Artigo 7.o

Requisitos

Têm acesso ao concurso os jovens que, reunindo as condições esta-
belecidas no artigo 4.o, tenham efectuado inscrição prévia e processo
de selecção em um ou mais cursos profissionais ministrados nas escolas
profissionais a que se referem os artigos 1.o e 3.o

Artigo 8.o

Prazos da candidatura

1 — O concurso à bolsa de frequência é aberto anualmente, no
mês de Junho, em data afixada pelo Ministério da Educação, através
de aviso divulgado na página da Internet da DGFV, e afixado nas
escolas do ensino básico, secundário e profissionais.

2 — A candidatura à bolsa terá lugar no ano em que o jovem se
inscreve no 1.o ano do ciclo de formação.

3 — A bolsa de frequência é atribuída por ciclo de formação, tendo
este a duração máxima de três anos escolares.

Artigo 9.o

Formalização da candidatura

1 — Os candidatos à bolsa de frequência devem reunir, no momento
de apresentação da respectiva candidatura, os requisitos previstos,
cumulativamente, nos artigos 4.o e 7.o

2 — Na candidatura à bolsa poderão ser indicados, como opções
de frequência, por ordem decrescente de preferência, no máximo três
cursos nos quais tenha sido efectuada a referida inscrição prévia e
processo de selecção.

3 — Para efeito de candidatura à bolsa, a inscrição para cada curso
poderá ser feita, no máximo, em duas escolas.

4 — A formalização do pedido de bolsa é feita através do processo
de candidatura constituído pelas seguintes fases:

a) Registo individual e preenchimento dos formulários electró-
nicos disponíveis no endereço www.bolsas.dgfv.min-edu.pt;

b) Entrega dos documentos comprovativos dos dados de can-
didatura, imediatamente após a respectiva submissão, e até
ao prazo máximo de três dias úteis imediatamente subse-
quentes ao dia de encerramento do período de candidatura,
pessoalmente, nas instalações da DGFV indicadas no aviso
de abertura do concurso, ou remetido pelo correio, com
carimbo de data incluída no referido prazo, nos termos pre-
vistos no Código do Procedimento Administrativo.

5 — Os documentos comprovativos a entregar pelos candidatos,
nos termos da alínea b) do número anterior são os seguintes:

a) Fotocópia do comprovativo emitido pelo sistema aquando
do registo de candidatura no qual conste assinatura do can-
didato ou do encarregado de educação, sempre que se trate
de candidato menor de 18 anos, confirmando o conhecimento
e aceitação dos requisitos e critérios de graduação da can-
didatura à atribuição de bolsa;

b) Fotocópia do bilhete de identidade ou documento de iden-
tificação equivalente;

c) Fotocópia autenticada de certidão de habilitações emitida pela
escola onde foi concluído o ensino básico, com discriminação
das disciplinas e respectivos resultados de avaliação, ou da
ficha de registo biográfico do aluno onde constem todos os
elementos anteriormente referidos;

d) Comprovativo da inscrição no curso ou cursos indicados no
formulário de candidatura, emitido pela escola ou escolas
profissionais onde pretende frequentar estes cursos, com a
indicação do resultado do processo de selecção, comprovando
que reúne condições para a frequência do curso, no qual
deverá ainda constar a assinatura do encarregado de edu-
cação, sempre que se trate de candidato menor de 18 anos,
confirmando o conhecimento e autorização para a inscrição
no curso ou nos cursos referidos.

Artigo 10.o

Comprovativo

A submissão dos formulários electrónicos, que formaliza a apre-
sentação da candidatura, é confirmada através da impressão do com-
provativo disponibilizado pelo sistema electrónico de candidatura, no
qual é indicado o número de registo de candidatura.

Artigo 11.o

Alteração da candidatura

1 — Após emissão do comprovativo, o registo de candidatura man-
ter-se-á acessível apenas para efeitos de consulta.

2 — Os candidatos podem solicitar a alteração, uma só vez, das
opções a que se referem os n.os 2 e 3 do artigo 9.o

3 — A alteração da candidatura permitida no número anterior, é
formalizada através do preenchimento de formulário específico, dis-
ponível no endereço indicado na alínea a) do n.o 4 do artigo 9.o
e entregue conjuntamente com os documentos comprovativos dos
dados de candidatura, a que se refere o n.o 5 do mesmo preceito.

Artigo 12.o

Validação das candidaturas

1 — As candidaturas são validadas pela DGFV, na sequência da
verificação da conformidade entre os documentos mencionados no
n.o 5 do artigo 9.o e os dados inseridos nos formulários.

2 — Após validação da candidatura, poderá o candidato obter o
relatório de candidatura, acedendo ao seu registo individual de can-
didatura electrónico.

3 — A DGFV poderá solicitar aos candidatos outros documentos
e informações considerados relevantes para o processo de validação.
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Artigo 13.o

Publicitação das listas

1 — Concluído o processo de validação das candidaturas, são publi-
citadas as listas provisórias de admissão ao concurso no endereço
electrónico supra-indicado e disponibilizadas para consulta no
CIREP — Avenida de 5 de Outubro, 107, rés-do-chão, e Avenida
de 24 de Julho, 134-C, Lisboa.

2 — A menção de situação de excluído da candidatura é acom-
panhada de referência da respectiva fundamentação.

3 — O prazo para os candidatos apresentarem reclamação das listas
referidas no número anterior é de três dias úteis, contados a partir
do dia seguinte ao da respectiva publicitação, mediante o preenchi-
mento de formulário específico, disponível no referido endereço elec-
trónico, dirigida ao dirigente máximo da DGFV, podendo ser entregue
pessoalmente ou remetida pelo correio, registada com aviso de recep-
ção, para o endereço postal da DGFV a que se refere a alínea b)
do n.o 4 do artigo 9.o

4 — A decisão sobre a reclamação será proferida e notificada ao
reclamante.

CAPÍTULO III

Graduação

Artigo 14.o

Critérios de graduação

1 — Os candidatos admitidos ao concurso serão graduados e clas-
sificados tendo em conta os seguintes critérios:

a) Média de conclusão do 9.o ano de escolaridade ou equivalente,
arredondada às centésimas (MC):

b) Idade (ID).

2 — Em caso de empate, serão aplicados, sucessivamente, nos ter-
mos estabelecidos nos artigos seguintes, os seguintes critérios de
desempate:

a) Ano de conclusão do 9.o ano de escolaridade ou equivalente
(AC);

b) Média de conclusão do 9.o ano de escolaridade ou equivalente,
arredondada às centésimas (MC);

c) Data de nascimento (DN);
d) Desempate final por meio de sorteio realizado automatica-

mente, por processo informático.

Artigo 15.o

Classificação dos critérios

1 — Média de conclusão (MC):

a) Para os candidatos que concorram com a titularidade do
9.o ano de escolaridade, o valor de MC é obtido através da
classificação final das disciplinas do 9.o ano de escolaridade
(excluindo a disciplina de Desenvolvimento Pessoal e Social
ou Educação Moral e Religiosa Católica ou de Outras Con-
fissões) e a classificação final obtida na disciplina de Ciências
Naturais no 8.o ano, expressa na escala de 1 a 5;

b) Para os candidatos que concorram com a titularidade do
ensino básico recorrente, o valor de MC é obtido através
da classificação final do total de unidades ou blocos capi-
talizáveis correspondentes a cada disciplina, expressa na escala
de 0 a 20;

c) Para os candidatos que concorram com a titularidade de um
curso integrado nas ofertas formativas de educação e for-
mação, tipos 3, 4 ou 5, sistema de aprendizagem, nível II
ou cursos profissionais de nível 2, o valor de MC é obtido
através da classificação final dos domínios ou unidades de
formação ou disciplinas das componentes sócio-cultural e
científico-tecnológica e classificação da componente da for-
mação em contexto de trabalho;

d) Para os candidatos que concorram com a titularidade de um
curso EFA ou habilitação reconhecida pelos centros de
RVCC, cuja aprovação não decorre de avaliação sumativa,
o valor de MC corresponderá à nota mínima que permite
a conclusão com aproveitamento do 9.o ano de escolaridade
ou equivalente;

e) Para os candidatos que concorram com a titularidade de uma
certidão de equivalência estrangeira, o valor de MC corres-
ponderá à classificação constante da referida certidão;

f) Para os candidatos que concorram com a titularidade de um
curso cuja classificação final seja expressa numa escala de
0 a 20, a classificação é convertida para a escala de 1 a 5,
através da aplicação da tabela de conversão constante do
anexo I ao presente regulamento.

2 — O valor do critério idade (ID) é atribuído de acordo com a
tabela de pontuação constante do referido anexo I.

3 — O valor do critério de desempate «ano de conclusão do ensino
básico ou equivalente» (AC) é atribuído de acordo com a tabela de
pontuação constante do supramencionado anexo I.

4 — O critério de desempate «data de nascimento» (DN) é aplicado
da seguinte forma:

a) Ao mês de nascimento é atribuído um coeficiente de pon-
deração, correspondendo o valor máximo (5) ao mês de
Janeiro e o valor mínimo (1) ao mês de Dezembro;

b) Ao dia de nascimento é atribuído um coeficiente de pon-
deração, correspondendo o valor máximo (5) ao dia 1 de
Janeiro e o valor mínimo (1) ao dia 31 de Dezembro.

Artigo 16.o

Cálculo da nota de candidatura à bolsa de frequência

A nota de candidatura (NC) à bolsa é calculada através da aplicação
da seguinte fórmula, arredondada às milésimas:

NC=70%MC+30%ID

Artigo 17.o

Seriação

1 — A seriação dos candidatos é realizada pela ordem decrescente
da respectiva nota de candidatura.

2 — Em caso de empate, serão sucessivamente aplicados os seguin-
tes critérios:

a) Pontuação do critério «ano de conclusão do 9.o ano de esco-
laridade ou equivalente» (AC);

b) Pontuação do critério «média de conclusão do 9.o ano de
escolaridade ou equivalente» (MC), arredondada às cen-
tésimas;

c) Pontuação do critério «data de nascimento» (DN).

3 — Sempre que dois ou mais candidatos, em situação de empate
decorrente da aplicação dos critérios de graduação, definidos no
artigo 14.o do presente regulamento, disputem a última bolsa para
o mesmo par curso/escola, esta será atribuída por meio de sorteio
realizado automaticamente, por processo informático.

4 — As operações materiais de seriação são realizadas automati-
camente, por processo informático, sob a responsabilidade da DGFV.

Artigo 18.o

Atribuição da bolsa

1 — As bolsas são atribuídas por ordem decrescente das preferên-
cias indicadas no formulário de candidatura.

2 — A concessão da bolsa destina-se exclusivamente a apoiar os
encargos de propina de frequência do par curso/escola para que foi
atribuída.

3 — O processo de atribuição da bolsa é efectuado por método
de repetição, considerando-se terminado quando todas as bolsas pre-
vistas para cada curso estiverem atribuídas.

4 — No método de repetição a que se refere o número anterior,
proceder-se-á do seguinte modo:

a) Se o candidato, face à sua posição na seriação, tem bolsa
disponível no curso e vaga na escola correspondentes à sua
primeira preferência, procede-se à atribuição da bolsa;

b) Se o candidato face à sua posição na seriação não tem bolsa
disponível no curso e vaga na escola correspondentes à sua
primeira preferência, mantêm-se as suas restantes prefe-
rências.

5 — Concluída cada repetição, serão eliminadas todas as preferên-
cias onde já não existam bolsas disponíveis por curso ou vagas por
escola, não sendo atribuída bolsa aos candidatos que já não disponham
de preferências coincidentes com bolsas e vagas disponíveis.

6 — A concessão definitiva da bolsa está ainda dependente da con-
firmação, por parte da escola profissional, sobre o início efectivo do
funcionamento do curso a que se destina.

7 — A responsabilidade do processo de atribuição de bolsa de fre-
quência é da competência da DGFV, competindo ao respectivo diri-
gente máximo a homologação dos resultados do concurso.

Artigo 19.o

Divulgação dos resultados

1 — O resultado final do concurso expressa-se através de uma das
seguintes situações:

a) Bolsa atribuída, com indicação do par curso/escola;
b) Bolsa não atribuída.
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2 — O resultado final a que se refere a alínea a) do n.o 1 é tornado
público através de lista, elaborada por curso e ordenada por escola,
divulgada no endereço www.bolsas.dgfv.min-edu.pt e disponível para
consulta no CIREP — Avenida de 5 de Outubro, 107, rés-do-chão,
e Avenida de 24 de Julho, 134-C, Lisboa.

3 — O resultado final a que se refere a alínea b) do n.o 1 é tornado
público através de lista, ordenada por ordem alfabética, contendo
todos os elementos constantes do número seguinte.

4 — Das listas divulgadas constam, relativamente a cada candidato:

a) O nome;
b) O número do bilhete de identidade;
c) O número do respectivo registo de candidatura;
d) O resultado final, constituído pela nota de candidatura, clas-

sificação dos critérios de desempate, nota final e situação
face à bolsa.

5 — Sem prejuízo do previsto nos números anteriores, a DGFV
notificará os candidatos do resultado final do concurso, por correio
registado com aviso de recepção, para o endereço postal indicado
no formulário de candidatura.

Artigo 20.o

Reclamações

1 — Do resultado final do concurso, podem os candidatos apre-
sentar reclamação fundamentada, no prazo fixado no aviso de abertura
do concurso, através do preenchimento de formulário específico, dis-
ponível no endereço electrónico supra-indicado, dirigida ao dirigente
máximo da DGFV.

2 — A reclamação é entregue pessoalmente no serviço onde o recla-
mante entregou os documentos comprovativos dos dados de candi-
datura, ou enviada por correio, registado com aviso de recepção, para
as instalações da DGFV cujo endereço postal é indicado no aviso
de abertura do concurso.

3 — São liminarmente rejeitadas as reclamações não fundamen-
tadas, bem como as que não sejam recebidas no endereço referido
no número anterior até ao 3.o dia útil contado a partir do dia seguinte
ao da publicitação da lista.

4 — As decisões sobre as reclamações são notificadas ao reclamante
através de carta registada, com aviso de recepção.

Artigo 21.o

Listas de bolseiros por escola

1 — As escolas têm acesso, através do interface específico integrado
no sistema de candidatura electrónico, às listas dos candidatos com
bolsa atribuída em cada curso ministrado na mesma.

2 — As escolas registam no referido interface a confirmação de
matrícula dos alunos com bolsa, imprimindo os respectivos relatórios,
remetendo-os, devidamente assinados por quem tenha poderes para
representar a entidade, à DGFV, no prazo fixado no aviso de abertura
do concurso.

3 — Pelo processo e no prazo a que se referem os números ante-
riores, as escolas profissionais confirmam junto da DGFV o funcio-
namento efectivo dos cursos constantes das listas a que se refere
o n.o 1.

CAPÍTULO IV

2.a fase do concurso

Artigo 22.o

Abertura da 2.a fase

Após divulgação dos resultados da 1.a fase, decorrerá uma 2.a fase
do concurso, no prazo fixado no respectivo aviso de abertura.

Artigo 23.o

Bolsas a concurso

1 — Na 2.a fase estarão a concurso:

a) As bolsas remanescentes da 1.a fase do concurso não atri-
buídas por inexistência de candidatos;

b) As bolsas atribuídas na 1.a fase do concurso cujos candidatos
não efectivaram a matrícula;

c) As bolsas atribuídas na 1.a fase do concurso para cursos cujo
funcionamento efectivo não foi confirmado nos termos do
n.o 3 do artigo 21.o

2 — O número de bolsas colocadas a concurso na 2.a fase, bem
como a respectiva distribuição por curso e o número de vagas por
escola, são divulgados no endereço electrónico do concurso.

Artigo 24.o

Candidatos à 2.a fase do concurso

1 — À 2.a fase do concurso podem candidatar-se:
a) Os candidatos que obtiveram bolsa na 1.a fase para frequência

de cursos cujo funcionamento efectivo não foi confirmado,
nos termos previstos na alínea c) do n.o 1 do artigo anterior;

b) Os candidatos que não obtiveram bolsa na 1.a fase do
concurso;

c) Os jovens que só reuniram as condições de candidatura, refe-
ridas nos artigos 4.o e 7.o do presente regulamento, após o
fim do prazo de apresentação das candidaturas na 1.a fase;

d) Os jovens que, reunindo as condições para a candidatura na
1.a fase, a não apresentaram.

2 — As candidaturas da 1.a fase do concurso não são automati-
camente recuperadas, pelo que, caso pretendam concorrer na 2.a fase,
os candidatos a que se referem as alíneas a) e b) do número anterior
deverão voltar ao sistema electrónico de candidatura para reconfir-
mação e actualização dos respectivos dados inseridos no seu registo
individual de candidatura, nos termos previstos no aviso de abertura
do concurso.

Artigo 25.o

Regras e procedimentos da 2.a fase

À 2.a fase aplicam-se, com as necessárias adaptações, as regras
e os procedimentos aplicados na 1.a fase.

CAPÍTULO V

Atribuição extraordinária de bolsas

Artigo 26.o

Substituição de alunos bolseiros

1 — As escolas profissionais em que, após o encerramento das duas
fases do concurso e ao longo do ciclo de formação, se verifique a
ocorrência de desistências podem solicitar, à DGFV, a atribuição,
por substituição, das bolsas libertadas pelos desistentes, nos termos
previstos nos artigos seguintes.

2 — O valor correspondente à soma do valor unitário das bolsas
a atribuir não pode exceder o valor correspondente à soma do valor
unitário das bolsas libertadas.

Artigo 27.o

Candidatos

Só podem ser beneficiários da atribuição de bolsa nos termos pre-
vistos no presente capítulo os alunos que, cumulativamente, já fre-
quentem a escola requerente, tenham sido opositores ao concurso
em que foi atribuída a bolsa libertada e que, em resultado do mesmo,
não tenham sido contemplados.

Artigo 28.o

Apresentação do requerimento

O requerimento previsto no artigo 26.o é apresentado pela escola
à DGFV, através do preenchimento de formulário específico, dis-
ponível no endereço www.dgfv.min-edu.pt.

Artigo 29.o

Atribuição da bolsa

1 — A atribuição da bolsa nos termos do presente capítulo observará
a seguinte sequência:

a) Alunos que frequentam os cursos nos quais se verificou a
libertação de bolsas;

b) Alunos que frequentam outros cursos, desde que constantes
do mapa a que se refere o artigo 3.o

2 — Em cada sequência preferem os candidatos que obtiveram
melhor nota de candidatura no concurso a que foram opositores.

3 — Os alunos que obtiverem bolsa nos termos previstos no presente
capítulo são beneficiários da mesma a partir do 1.o dia do mês seguinte
ao da data em que foi decidida a respectiva atribuição.

CAPÍTULO VI

Direitos e deveres dos bolseiros

Artigo 30.o

Direitos

1 — A bolsa de frequência é acumulável com outros apoios e com-
plementos sócio-educativos em vigor para os alunos que frequentam



15 958 DIÁRIO DA REPÚBLICA — II SÉRIE N.o 256 — 30 de Outubro de 2004

as instituições públicas de educação e ensino, e que, de acordo com
os regulamentos específicos, com ela não sejam incompatíveis.

2 — A bolsa de frequência é acumulável com outras bolsas ou apoios
ao mesmo fim destinados, independentemente da natureza jurídica
das entidades concedentes, quando estes se destinem exclusivamente
a completar a parte dos custos de frequência não integralmente cober-
tos por aquela.

Artigo 31.o

Deveres

Os alunos contemplados com a atribuição de bolsa de frequência
têm, entre outros previstos na lei ou nos regulamentos internos dos
estabelecimentos de ensino frequentados, o dever de:

a) Frequentar com assiduidade e participar com empenho em
todas as actividades do curso para o qual a bolsa lhe foi
atribuída, de acordo com os programas estabelecidos e as
orientações dos responsáveis da entidade formadora;

b) Responder, nos prazos estabelecidos, aos inquéritos estatís-
ticos realizados pelos serviços competentes do Ministério da
Educação;

c) Permitir aos serviços competentes do Ministério da Educação,
bem como às escolas em que se pré-matricularam ou em
que definitivamente se matricularam, a utilização e o tra-
tamento dos dados inscritos no formulário de candidatura
à bolsa de frequência quer para os procedimentos inerentes
àquela candidatura quer para monitorização e avaliação do
funcionamento do ensino profissional, em geral, ou do per-
curso formativo do aluno, em especial;

d) Permitir às entidades a que se refere o número anterior a
utilização dos endereços e contactos do próprio e do res-
pectivo agregado familiar, para envio de mensagens consi-
deradas úteis ou para a prossecução dos objectivos de moni-
torização e avaliação anteriormente referidos;

e) Informar a escola e, sempre que estes o solicitem, os serviços
competentes do Ministério da Educação sobre todos os outros
apoios eventualmente recebidos de outras entidades.

Artigo 32.o

Anulação da atribuição de bolsa

1 — As declarações prestadas em concurso são da exclusiva res-
ponsabilidade do candidato ou do seu encarregado de educação,
quando se trate de candidato menor de 18 anos.

2 — Há lugar à anulação da atribuição de bolsa, a todo o momento
do ciclo de formação respectivo, aos alunos que comprovadamente
tenham prestado falsas declarações em concurso ou quando não sejam
observados as condições e os deveres previstos nos artigos anteriores.

3 — A anulação da atribuição de bolsa dará lugar à restituição,
por parte do aluno ou encarregado de educação, das verbas entregues
pelo Ministério da Educação, nos termos da lei.

CAPÍTULO VII

Pagamento das bolsas

Artigo 33.o

Determinação dos valores a pagar por aluno

1 — O valor unitário anual da bolsa de frequência, por curso, cons-
tante do mapa a que se refere o artigo 3.o corresponde ao limite
máximo a pagar pelo Estado, para comparticipação nos encargos com
a propina de frequência, nas escolas profissionais privadas.

2 — Quando o valor anual correspondente à propina de frequência,
cobrada pelo estabelecimento de ensino, for igual ou inferior ao valor
da bolsa previsto no número anterior, o valor a pagar pelo Estado
será o correspondente à propina efectivamente cobrada.

3 — Para os efeitos previstos no presente regulamento, as escolas
profissionais privadas, no que respeita ao regime de preços estão
sujeitas ao cumprimento do estipulado na Portaria n.o 809/93, de 7
de Setembro.

Artigo 34.o

Modo de pagamento

1 — A bolsa de frequência é paga directamente à escola frequentada
pelo bolseiro, nos termos e condições a contratualizar, entre o Minis-
tério da Educação e as entidades proprietárias das escolas pro-
fissionais.

2 — Os valores a pagar, relativos aos alunos que obtêm bolsa ao
abrigo do artigo 26.o do presente regulamento, são calculados em
função da data da sua concessão.

CAPÍTULO VIII

Disposições finais

Artigo 35.o

Transferências e permutas

1 — No prazo máximo de 15 dias subsequentes à data em que
foi efectuada a matrícula, poderão os interessados, desde que matri-
culados no mesmo curso em diferentes escolas profissionais, solicitar
a respectiva permuta, a qual deverá ter parecer favorável dos esta-
belecimentos de ensino envolvidos.

2 — O prazo a que se refere o n.o 1 conta a partir da data de
efectivação da matrícula que tenha ocorrido em último lugar.

3 — Os alunos interessados apresentarão um requerimento, de
acordo com a minuta publicada em anexo II ao presente regulamento,
dirigido à DGFV, no qual constarão os pareceres das escolas
envolvidas.

4 — A permuta é autorizada por despacho do dirigente máximo
da DGFV, verificadas as condições a que se referem os n.os 1 e 2
e comunicada a cada um dos requerentes.

5 — Em caso algum poderão os requerentes iniciar a frequência
das aulas antes da comunicação da autorização de permuta.

6 — A transferência do processo individual do aluno é da respon-
sabilidade das escolas envolvidas.

7 — Após o início do ano lectivo e em qualquer momento do ciclo
de formação, para situações pontuais, devidamente justificadas, poderá
a DGFV autorizar, mediante análise casuística, a requerimento dos
interessados, a transferência de bolsa já atribuída, desde que obtida
a concordância da escola pretendida:

a) Para frequência de outro curso na mesma escola ou em outra
escola profissional;

b) Para frequência do mesmo curso em outra escola profissional.

8 — O direito previsto no número anterior só poderá ser exercido
relativamente a cursos e escolas profissionais previstos, designada-
mente, nos artigos 1.o e 3.o

Artigo 36.o

Matrícula

1 — Os candidatos com bolsa atribuída que, sem motivo de força
maior devidamente justificado, não procedam à respectiva matrícula
nos cursos e escolas para que foi concedida, consideram-se desistentes,
não podendo, em consequência, ser candidatos à fase subsequente
do concurso, se a houver, nem ser beneficiários de atribuição extraor-
dinária de bolsa, nos termos previstos no capítulo V.

2 — A formalização da matrícula é confirmada pela escola, junto
da DGFV, nos termos do artigo 21.o

Artigo 37.o

Prorrogação da validade da bolsa

A requerimento do interessado, e em casos devidamente compro-
vados não imputáveis ao aluno bolseiro, designadamente por motivo
de doença prolongada, impeditiva da conclusão do curso no período
estabelecido para um ciclo de formação, poderá o Ministro da Edu-
cação autorizar a prorrogação do prazo de atribuição da bolsa, até
ao limite de tempo estritamente necessário à conclusão do curso.

Artigo 38.o

Direitos das escolas

Nos termos previstos nos instrumentos contratuais outorgados com
o Ministério da Educação, as escolas profissionais podem cobrar das
famílias, além do diferencial entre o valor da bolsa de frequência
concedida pelo Estado, nos termos do presente regulamento, e as
anuidades devidas pela prestação dos serviços de utilização obrigatória,
os montantes relativos a serviços facultativos, desde que utilizados.

Artigo 39.o

Prazos

Os prazos relativos aos actos previstos no presente regulamento
são os fixados no aviso de abertura do concurso.
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Artigo 40.o

Situações não previstas

As situações não previstas no presente regulamento são resolvidas
pelo Ministro da Educação, sob proposta da DGFV.

ANEXO I

Tabela de conversão

[alínea e) do n.o 1 do artigo 15.o]

Escala de níveis
(1 a 5)

Escala de valores
(0 a 20)

1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 1 2 3 4
2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 6 7 8 9
3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 11 12 13 –
4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 15 16 17 –
5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 19 20 – –

Idade (ID)

(n.o 2 do artigo 15.o)

Idade Pontuação

14/15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
16 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4,6
17 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4,2
18 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,8
19 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,4
20 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
21 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,6
22 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,2
23 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,8
24 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,4
25 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1

Ano de conclusão (AC)

(n.o 3 do artigo 15.o)

Número de anos de diferença entre o ano de
conclusão/frequência e o ano de candidatura Pontuação

0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4,6
2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4,2
3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,8
4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,4
5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,6
7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,2
8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,8
9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,4
10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1

ANEXO II

Minuta de requerimento de permuta

(n.os 1 a 5 do artigo 35.o)

Ex.ma Sr.a . . . :

. . . (nome), portador do bilhete de identidade n.o . . . , emitido
em . . . (local de emissão), residente em . . . (endereço postal com-
pleto), com registo de candidatura n.o . . . , com bolsa atribuída no
valor de E . . . (em numerário), . . . euros (valor por extenso) para
o curso . . . , na Escola Profissional . . . , matriculado em . . . / . . . /2004,
e . . . (nome), portador do bilhete de identidade n.o . . . , emitido
em . . . (local de emissão), residente em . . . (endereço postal com-
pleto), com registo de candidatura n.o . . . , com bolsa atribuída no
valor de E . . . (em numerário), . . . euros (valor por extenso) para
o curso . . . , na Escola Profissional . . . , matriculado em . . . / . . . /2004,
solicitam a sua permuta, nos termos do artigo 35.o do regulamento
aprovado . . .

Anexam declaração emitida pelas escolas profissionais envolvidas,
confirmando os dados indicados no requerimento e manifestando a
sua concordância.

Pedem deferimento.

. . . (assinatura do primeiro requerente ou do encarregado de edu-
cação, sempre que se trate de aluno menor de 18 anos.)

. . . (assinatura do segundo requerente ou do encarregado de edu-
cação, sempre que se trate de aluno menor de 18 anos.)

MINISTÉRIO DA DEFESA NACIONAL

Gabinete do Ministro

Portaria n.o 1142/2004 (2.a série). — Louvo Luís Fernando Coto-
vio Alves pela forma extraordinariamente dedicada, competente,
voluntária, honesta e amiga como se relacionou com os vários con-
tingentes portugueses que, durante quase cinco anos, integraram a
missão de paz das Nações Unidas em Timor-Leste.

Há vários anos radicado na Austrália e, por consequência, profundo
conhecedor da realidade local, iniciou a sua colaboração aquando
da criação do Ponto de Apoio Administrativo-Logístico (PAAL) em
Darwin, cuja missão consistia em garantir o apoio logístico ao con-
tingente português em Timor-Leste. Desde logo, ficaram bem evi-
dentes as suas excelentes qualidades pessoais, pela forma desinte-
ressada, cordial e hospitaleira como recebeu e apoiou os militares
portugueses, contribuindo, assim, de uma forma muito significativa,
para a sua fácil e rápida adaptação, quer ao idioma, quer à cidade,
designadamente no tocante à localização dos fornecedores e às poten-
cialidades do mercado local.

Após a extinção do PAAL, a sua colaboração ganhou uma impor-
tância acrescida, na medida em que passou quase exclusivamente por
si o fornecimento dos abastecimentos, via Austrália, necessários ao
contingente em Timor. Na relação comercial que se estabeleceu, os
seus extraordinários dotes de carácter, a sua permanente disponi-
bilidade e honestidade e o seu grande profissionalismo ficaram bem
patenteados na forma espontânea, pronta e eficaz como respondia
às várias solicitações que lhe eram colocadas, nunca regateando esfor-
ços para que todos os pedidos de apoio fossem concretizados com
oportunidade.

Particularmente significativos, dignos dos maiores elogios e reve-
ladores da grande estima e consideração que sempre nutriu pelos
militares portugueses, foi o precioso apoio que dedicou no acom-
panhamento aos vários militares que foram evacuados para o hospital
de retaguarda da ONU, em Darwin, bem como a permanente dis-
ponibilidade em receber e apoiar as várias comitivas de entidades
militares e civis que, via Darwin, visitavam Timor-Leste.

Cidadão simples e afável, de excelente formação moral e cívica
e que vive apaixonadamente, ainda que à distância, as questões do
seu país natal, Luís Alves, pelo conjunto das suas qualidades pessoais
e profissionais e pelo extraordinário apoio aos contingentes portu-
gueses em Timor-Leste, é merecedor de ver reconhecido que os ines-
timáveis serviços que prestou foram de grande relevância para o êxito
dos nove agrupamentos destacados para este teatro de operações,
contribuindo significativamente para a eficiência, prestígio e cumpri-
mento da missão do Exército e das Forças Armadas.

Assim:
Atento o presente louvor, manda o Governo, pelo Ministro de

Estado, da Defesa Nacional e dos Assuntos do Mar, nos termos dos
artigos 25.o e 26.o, da alínea c) do n.o 1 e do n.o 2 do artigo 27.o
e do n.o 3 do artigo 34.o do Regulamento da Medalha Militar e das
Medalhas Comemorativas das Forças Armadas, aprovado pelo Decre-
to-Lei n.o 316/2002, de 27 de Dezembro, condecorar com a medalha
da defesa nacional de 3.a classe Luís Fernando Cotovio Alves.

28 de Setembro de 2004. — O Ministro de Estado, da Defesa Nacio-
nal e dos Assuntos do Mar, Paulo Sacadura Cabral Portas.

Portaria n.o 1143/2004 (2.a série). — Louvo o Prof. Doutor Antó-
nio Mendo de Castro Henriques pelo modo empenhado e dinâmico
com que nos últimos 11 anos vem exercendo funções no Instituto
da Defesa Nacional, primeiro como coordenador da área de estudos
de Ciências Humanas e, mais recentemente, como director do Depar-
tamento de Investigação e Defesa.

Possuidor de uma sólida formação académica, soube manter uma
colaboração na universidade em paralelo com uma permanente acti-
vidade de estudo e divulgação dos assuntos relacionados com cida-
dania, segurança e defesa.

Apesar de não se tratar da sua formação de base, a sua vasta
cultura e nível de conhecimentos em história permitiram-lhe organizar
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acções que, nesta área, contribuíram para uma didáctica mais con-
sistente dos assuntos de cidadania, segurança e defesa. A sua militância
na divulgação destes assuntos é bem patente na realização, em vários
pontos do País, de mais de duas dezenas de cursos de formação para
a cidadania, a par de inúmeros artigos e intervenções em seminários
e congressos, onde se destacam o seu entusiasmo e a capacidade
de trabalho.

A sua profícua actividade, que reparte pelas inúmeras solicitações
de que é alvo, não impede um elevado espírito de iniciativa e um
completo domínio dos assuntos que estão a seu cargo, manifestando
uma permanente disponibilidade e fazendo juz às excelentes qua-
lidades de carácter que permitem conduzir com grande mérito os
diversos assuntos em que tem trabalhado.

Por tudo isso, considero de inteira justiça realçar publicamente
as excelentes qualidades pessoais e profissionais do Prof. Doutor
Mendo Castro Henriques e considerar os serviços por si prestados
de extraordinários, relevantes e distintos.

Assim:
Atento o presente louvor, manda o Governo, pelo Ministro de

Estado, da Defesa Nacional e dos Assuntos do Mar, ao abrigo do
artigo 34.o, do artigo 13.o, da alínea a) do n.o 1 do artigo 16.o e
do artigo 18.o do Regulamento da Medalha Militar e das Medalhas
Comemorativas das Forças Armadas, aprovado pelo Decreto-Lei
n.o 316/2002, de 27 de Dezembro, condecorar com a medalha de
prata de serviços distintos o Prof. Doutor António Mendo de Castro
Henriques.

28 de Setembro de 2004. — O Ministro de Estado, da Defesa Nacio-
nal e dos Assuntos do Mar, Paulo Sacadura Cabral Portas.

Despacho n.o 22 240/2004 (2.a série). — 1 — Nos termos do
disposto na alínea f) do n.o 3 do artigo 29.o da Lei n.o 29/83, de
11 de Dezembro, na redacção introduzida pela Lei n.o 18/95, de 13
de Julho, exonero do cargo de comandante da Zona Militar da Madeira
o major-general António Duarte Mendes Correia e nomeio para o
respectivo cargo, sob proposta do Chefe do Estado-Maior do Exército,
o coronel tirocinado de transmissões José Ribeirinha Diniz da Costa.

2 — A presente nomeação produz efeitos a partir de 14 de Outubro
de 2004.

14 de Outubro de 2004. — O Ministro de Estado, da Defesa Nacio-
nal e dos Assuntos do Mar, Paulo Sacadura Cabral Portas.

Direcção-Geral de Infra-Estruturas

Louvor n.o 988/2004. — Louvo o capitão PA NIP 045233-F, Car-
los Alberto Amoroso Nunes, pela forma muito meritória, extrema-
mente sensata, qualificada e oportuna como, desde Fevereiro de 2002,
vem exercendo funções na Divisão de Estudos Ambientais da Direc-
ção-Geral de Infra-Estruturas.

Manifestando sempre um alto sentido das responsabilidades e uma
invulgar aptidão para bem servir nas mais diferentes circunstâncias,
tem realizado toda uma multiplicidade de tarefas que lhe foram come-
tidas, quer ao nível da tradução de publicações e artigos sobre
ambiente e na formação interna sobre o sistema de recolha selectiva
de resíduos no edifício do Ministério da Defesa Nacional (MDN),
entre outras, quer devido à sua experiência profissional em repre-
sentação externa, designadamente em reuniões do European Union
Environmental Defense Network, das plenárias do Committee on the
Challenges of Modern Society — CCMS e da Comissão de Planea-
mento Energético de Emergência, bem como no acompanhamento
dos trabalhos na Comissão para o Desenvolvimento Sustentável das
Nações Unidas, estabelecendo importantes contactos com elementos
pertencentes a organismos civis e militares de diversos países, pre-
dominantemente europeus, e contribuindo significativamente para
afirmar a boa imagem do MDN e do País além fronteiras.

No desempenho das suas funções, o capitão Nunes procedeu ainda
à análise de legislação e de projectos de diplomas de âmbito ambiental
com eventuais implicações para a defesa nacional, dos quais se salien-
tam a «Implementação da Rede Natura 2000 no território nacional»,
o «Projecto LIFE-Ambiente», a «Utilização de ozono/halon nas acti-
vidades da defesa nacional», tendo evidenciado elevada competência
técnico-profissional e extraordinário empenho.

A afirmação constante de reconhecida coragem moral, a sua dedi-
cação pelo serviço, a franqueza, o dinamismo e o sentimento do cum-
primento da missão destacam-se entre as relevantes qualidades pes-
soais deste oficial.

Possuidor de excelentes dotes de carácter e sempre muito ciente
das suas responsabilidades, cultivando um elevado espírito de obe-
diência, muito correcto, disciplinado e disciplinador em todas as suas
atitudes e actos, o capitão Nunes é merecedor de elevada consideração,
estima e respeito que lhe são dispensados pelos seus superiores e

pares, tornando-se justo que os serviços por si prestados sejam publi-
camente reconhecidos e considerados como relevantes e distintos.

12 de Outubro de 2004. — O Subdirector-Geral, João Manuel Maia
de Freitas, major-general.

Direcção-Geral de Política de Defesa Nacional

Louvor n.o 989/2004. — Louvo a Dr.a Maria do Rosário Valente
da Silva Simões dos Penedos, técnica superior principal da Direc-
ção-Geral de Política de Defesa Nacional, pela forma competente,
dedicada e altamente meritória como desempenhou funções no Depar-
tamento de Relações Bilaterais.

A qualidade e rigor dos trabalhos por si desenvolvidos, incluindo
pontos de situação sobre o relacionamento bilateral, súmulas e pastas
de trabalho de apoio a reuniões internacionais, algumas de âmbito
ministerial, aliados às suas intervenções sempre oportunas e com-
petentes nas diversas reuniões em que foi chamada a participar, fize-
ram da Dr.a Maria do Rosário Penedos um elemento da maior impor-
tância para a credibilização da cooperação bilateral com os países
da sua área de responsabilidade. Neste âmbito, é de justiça realçar
o contributo inestimável por si prestado para o desenvolvimento das
relações bilaterais com os países do Leste da Europa e, sobretudo,
com os Estados Unidos da América, quer na Comissão Técnica quer
na Comissão Bilateral Permanente.

Para a obtenção destes resultados, de que advém natural visibilidade
da Defesa e das Forças Armadas Portuguesas no plano externo, muito
contribuiu a sistemática actualização dos seus conhecimentos através
da frequência de cursos e participação em reuniões e conferências
relacionadas com a sua área de actividade.

Dado o que antecede, é-me muito grato reconhecer as excelentes
qualidades pessoais e profissionais patenteadas pela Dr.a Rosário
Penedos, reconhecendo os serviços por si prestados como de elevado
mérito.

12 de Outubro de 2004. — O Director-Geral, José Luís Pinto Rama-
lho, tenente-general.

MARINHA

Gabinete do Chefe do Estado-Maior da Armada

Portaria n.o 1144/2004 (2.a série). — Manda o almirante Chefe
do Estado-Maior da Armada, ao abrigo da alínea c) do n.o 1 do
artigo 68.o do Estatuto dos Militares das Forças Armadas (EMFAR),
promover por antiguidade ao posto de capitão-de-fragata, em con-
formidade com o previsto na alínea b) do artigo 216.o do EMFAR,
os capitães-tenentes da classe de administração naval 20284, Nélson
Alves Domingos (no quadro), 20184, Henrique Josué Simões Candeias
(no quadro), e 25784, António Carlos Dias Gonçalves (no quadro),
que satisfazem as condições gerais e especiais de promoção fixadas,
respectivamente nos artigos 56.o e 227.o do mencionado Estatuto,
a contar de 1 de Outubro de 2004, data a partir da qual lhes conta
a respectiva antiguidade e lhes são devidos os vencimentos do novo
posto, de acordo com a alínea b) do n.o 1 do artigo 175.o e para
efeitos do n.o 2 do artigo 68.o, ambos do mesmo Estatuto, ficando
colocados no 1.o escalão do novo posto.

Estes oficiais, uma vez promovidos e tal como vão ordenados, deve-
rão ser colocados na lista de antiguidade do seu posto e classe à
esquerda do 22180, capitão-de-fragata da classe de administração naval
Nuno Manuel Nunes Neves Agostinho.

21 de Outubro de 2004. — O Chefe do Estado-Maior da
Armada, Francisco António Torres Vidal Abreu, almirante.

Despacho n.o 22 241/2004 (2.a série). — Delegações e subde-
legações de competências. — 1 — No uso da autorização que me é
conferida pelo despacho n.o 17 465/2004 (2.a série), de 17 de Julho,
do Ministro de Estado, da Defesa Nacional e dos Assuntos do Mar,
subdelego no director-geral da Autoridade Marítima e comandan-
te-geral da Polícia Marítima, vice-almirante Luís da Franca de Medei-
ros Alves, competência para, no âmbito da Autoridade Marítima
Nacional (AMN), autorizar:

a) Despesas que ultrapassam a competência dos respectivos con-
selhos administrativos e com locação e aquisição de bens e
serviços, até E 623 497,35;

b) De acordo com os procedimentos estabelecidos, os proces-
samentos relativos a deslocações em missão oficial ao estran-
geiro.

2 — Ao abrigo do disposto nos artigos 1.o, n.o 2, e 7.o, ambos do
Decreto-Lei n.o 43/2002, de 2 de Março, conjugados com os artigos 1.o,
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n.o 2, 2.o, 3.o, n.o 2, 7.o e 8.o, todos do Decreto-Lei n.o 44/2002, de
2 de Março, delego, também, no vice-almirante Luís da Franca de
Medeiros Alves os poderes para, no âmbito da AMN, praticar os
seguintes actos:

a) O relacionamento com entidades externas à Marinha, seguindo
directivas superiores, designadamente no âmbito do Sistema
da Autoridade Marítima e do quadro legal aprovado pelo
Decreto-Lei n.o 43/2002, de 2 de Março;

b) A representação da AMN nos órgãos instituídos pela Lei
de Segurança Interna e pela Lei de Bases da Protecção Civil;

c) Nomeação dos adjuntos dos capitães dos portos que exerçam
funções nas delegações marítimas;

d) Assegurar todos os contactos e demais actos que sejam neces-
sários efectuar no âmbito do conselho consultivo da AMN,
designadamente os que concernem ao Plano Mar Limpo.

3 — Ao abrigo do disposto no n.o 3 do artigo 6.o da Lei Orgânica
da Marinha (LOMAR), aprovada pelo Decreto-Lei n.o 49/93, de 26
de Fevereiro, delego no director-geral da Autoridade Marítima e
comandante-geral da Polícia Marítima, vice-almirante Luís da Franca
de Medeiros Alves, com a faculdade de subdelegar, a competência
que por lei me é atribuída para:

a) Relativamente ao pessoal do quadro do pessoal civil do Ins-
tituto de Socorros a Náufragos (QPCISN) e agentes mili-
tarizados da Polícia Marítima (PM), conceder quaisquer licen-
ças, dispensas e autorizações ao abrigo da legislação sobre
a protecção da maternidade e da paternidade;

b) Relativamente aos militares em qualquer forma de prestação
de serviço efectivo, com excepção dos oficiais generais, a mili-
tarizados e a funcionários do quadro de pessoal civil da Mari-
nha (QPCM) que prestem serviço na Direcção-Geral de Auto-
ridade Marítima e órgãos e serviços na sua dependência:

1) Conceder licenças por maternidade;
2) Conceder licenças por paternidade;
3) Conceder licenças por adopção;
4) Autorizar dispensas para consulta e amamentação;
5) Autorizar faltas para assistência a menores;
6) Autorizar faltas para assistência a deficientes;
7) Autorizar dispensas de trabalho nocturno;
8) Autorizar faltas especiais;
9) Autorizar outros casos de assistência à família.

4 — Ao abrigo do disposto no n.o 3 do artigo 6.o da Lei Orgânica
da Marinha (LOMAR), aprovada pelo Decreto-Lei n.o 49/93, de 26
de Fevereiro, delego no director-geral da Autoridade Marítima e
comandante-geral da Polícia Marítima, vice-almirante Luís da Franca
de Medeiros Alves, a competência que por lei me é conferida para,
no âmbito da PM, praticar os seguintes actos:

a) Justiça e disciplina:

1) Decisão de processos por lesão ou doença do pessoal
da PM;

b) Junta de Saúde Naval (JSN) — decisão sobre pareceres for-
mulados pela JSN:

1) Julgar da aptidão física e psíquica dos militarizados da
PM em serviço, para efeitos de promoção, nos casos
em que esta aptidão tenha de ser verificada por junta
médica;

2) Julgar da aptidão física e psíquica dos militarizados da
PM para prestarem serviço na situação de efectividade
de serviço;

c) Diversos:

1) Autorização para utilização de automóvel próprio nas
deslocações de serviço pelo pessoal da PM;

2) Autorização para condução de viaturas ligeiras da Mari-
nha ao pessoal pertencente à PM.

5 — Fica autorizado o comandante-geral da Polícia Marítima, vice-
-almirante Luís da Franca de Medeiros Alves, a subdelegar no oficial
adjunto para a gestão do pessoal da PM as competências mencionadas
no número anterior, alínea c).

6 — O presente despacho produz efeitos a partir de 18 de Outubro
de 2004 e revoga o meu despacho n.o 19 482/2004, de 6 de Setembro.

18 de Outubro de 2004. — O Chefe do Estado-Maior da
Armada, Francisco António Torres Vidal Abreu, almirante.

Superintendência dos Serviços do Pessoal

Direcção do Serviço de Pessoal

Repartição de Militarizados e Civis

Despacho (extracto) n.o 22 242/2004 (2.a série). — Por des-
pacho de 24 de Setembro de 2004 do contra-almirante superintendente
dos Serviços do Pessoal:

Maria Emília Rosado da Silva da Palma Rosa, assistente administrativa
especialista do quadro do pessoal civil da Marinha — designada
para o exercício de funções de secretária de apoio ao superin-
tendente dos Serviços do Pessoal, contra-almirante Manuel Raul
Ferreira Pires.

14 de Outubro de 2004. — O Chefe da Repartição, Carlos Alberto
Restani Graça Alves Moreira, capitão-de-mar-e-guerra.

EXÉRCITO

Comando do Pessoal

Direcção de Administração e Mobilização do Pessoal

Repartição de Pessoal Civil

Despacho (extracto) n.o 22 243/2004 (2.a série). — Por des-
pacho de 14 de Outubro de 2004 do tenente-general ajudante-general
do Exército, proferido no uso de competência delegada:

Rogério Nuno Santos Costa, técnico de 2.a classe da carreira de técnico
de diagnóstico e terapêutica, área profissional de radiologia do qua-
dro de pessoal do Hospital de Santa Cruz — transferido para lugar
de idêntica categoria e carreira do QPCE, ficando a prestar serviço
no Hospital Militar Principal. Vence pelo escalão 1, índice 114.
(Isento de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)

18 de Outubro de 2004. — O Chefe da Repartição, Luís Manuel
Martins da Assunção, COR CAV.

MINISTÉRIO DAS FINANÇAS
E DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

Portaria n.o 1145/2004 (2.a série). — A fim de conferir maior
celeridade e eficácia ao controlo cruzado da informação respeitante
aos rendimentos declarados pelos sujeitos passivos de IRS com a
comunicação de rendimentos devidos e retenções na fonte efectuadas
pelas entidades pagadoras, procedeu-se, através da Portaria
n.o 51/2004, de 16 de Janeiro, à autonomização do anexo J da decla-
ração anual contabilística e fiscal, destinado a dar cumprimento à
obrigação declarativa a que se referem os artigos 119.o, n.o 1, alínea c),
do Código do IRS e 120.o do Código do IRC.

Simultaneamente e com o mesmo objectivo foi antecipado, para
o mês de Fevereiro de cada ano, o prazo legal para o cumprimento
desta obrigação e tornada obrigatória a utilização da transmissão elec-
trónica de dados para o envio da respectiva declaração.

Introduzem-se agora alguns aperfeiçoamentos na concepção do
modelo declarativo e respectivas instruções de preenchimento visando
essencialmente melhorar a tipologia dos rendimentos e correspon-
dentes retenções.

Acresce que, consumada a autonomização deste modelo declarativo,
a manutenção da sua identificação como anexo não só deixou de
fazer sentido como originou alguma confusão com o anexo J da decla-
ração modelo 3. Por estes motivos, mostra-se ainda aconselhável que
se proceda à alteração da sua nomenclatura, retomando para o efeito
a designação do modelo que já foi utilizado para o cumprimento
desta obrigação acessória.

Assim:
Manda o Governo, pelo Ministro das Finanças e da Administração

Pública, ao abrigo do disposto no n.o 1 do artigo 144.o do Código
do IRS, aprovado pelo Decreto-Lei n.o 442-A/88, de 30 de Novembro,
o seguinte:

1.o É aprovada a nova declaração modelo 10 para cumprimento
da obrigação declarativa a que se refere a alínea c) do n.o 1 do
artigo 119.o do Código do IRS e o artigo 120.o do Código do IRC,
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aprovado pela Portaria n.o 51/2004, de 16 de Janeiro, e respectivas
instruções de preenchimento, anexas à presente portaria.

2.o Ficam obrigados ao envio por transmissão electrónica de dados
da declaração a que se refere a alínea anterior:

a) Todos os sujeitos passivos de IRC, ainda que isentos, sub-
jectiva ou objectivamente;

b) Os sujeitos passivos de IRS titulares de rendimentos empre-
sariais ou profissionais.

3.o As pessoas singulares que não tendo auferido rendimentos
empresariais ou profissionais estejam obrigadas a cumprir a obrigação
declarativa acima referida poderão optar fazê-lo através de trans-
missão electrónica de dados ou em suporte de papel.

4.o As entidades que procedam ao envio da declaração através
da Internet devem:

a) Efectuar o registo, caso ainda não disponham de senha de
acesso, através da página «Declarações electrónicas» no ende-
reço www.e-financas.gov.pt;

b) Efectuar o envio de acordo com os seguintes procedimentos:

1) Seleccionar «Serviços on-line › Fiscais › Entregar › Obri-
gações acessórias»;

2) Preencher a declaração directamente ou abrir o ficheiro
previamente formatado com as características e estru-
tura de informação a disponibilizar no referido ende-
reço;

3) Validar a informação e corrigir os erros detectados;
4) Submeter a declaração e imprimir o comprovativo;
5) Consultar, a partir do dia seguinte, a situação definitiva

da declaração, devendo corrigi-la, caso apresente erros,
após a verificação de coerência com as bases de dados
centrais, através da entrega de uma nova declaração.

5.o O modelo ora aprovado deverá ser utilizado a partir de 1 de
Janeiro de 2005.

28 de Setembro de 2004. — O Ministro das Finanças e da Admi-
nistração Pública, António José de Castro Bagão Félix.
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Gabinete do Ministro

Portaria n.o 1146/2004 (2.a série). — O Decreto-Lei n.o 142/99,
de 30 de Abril, determina no n.o 2 do artigo 3.o que as percentagens
referidas nas alíneas a) e b) do mesmo artigo são fixadas anualmente
por portaria do Ministro das Finanças, sob proposta do Instituto de
Seguros de Portugal, ouvida a comissão de acompanhamento do Fundo
de Acidentes de Trabalho (FAT).

Assim:
Manda o Governo, pelo Ministro das Finanças e da Administração

Pública, nos termos do n.o 2 do artigo 3.o do Decreto-Lei n.o 142/99,
de 30 de Abril, o seguinte:

1.o A percentagem referida na alínea a) do n.o 1 do artigo 3.o
do Decreto-Lei n.o 142/99, a incidir sobre os salários seguros, é fixada
em 0,15 % para o ano de 2005.

2.o A percentagem referida na alínea b) do n.o 1 do artigo 3.o
do Decreto-Lei n.o 142/99, a incidir sobre o capital de remição das
pensões em pagamento à data de 31 de Dezembro de 2004, é fixada
em 0,85 % para o ano de 2005.

30 de Setembro de 2004. — O Ministro das Finanças e da Admi-
nistração Pública, António José de Castro Bagão Félix.

Despacho n.o 22 244/2004 (2.a série). — Ao abrigo do disposto
nos artigos 35.o a 41.o do Código do Procedimento Administrativo,
delego no inspector-geral de Finanças licenciado José Maria Teixeira
Leite Martins, sem prejuízo de avocação, o seguinte:

1 — Competências para a prática dos actos a seguir mencionados:

a) Ordenar a realização de inspecções e de outras diligências
em conformidade com o estabelecido no plano anual de acti-
vidades ministerialmente aprovado;

b) Proferir despachos sobre os processos de apreciação de par-
ticipações e denúncias concernentes aos órgãos e serviços
autárquicos que não envolvam a realização de acções ins-
pectivas;

c) Determinar a notificação dos titulares dos órgãos autárquicos,
quando estiverem em causa situações susceptíveis de funda-
mentar a dissolução de órgãos autárquicos ou de outras enti-
dades legalmente equiparadas, bem como a perda de man-
dato, nos termos e para os efeitos mencionados no n.o 4 do

artigo 6.o da Lei n.o 27/96, de 1 de Agosto, bem como para
a solicitação do parecer a que se refere o n.o 5 do mesmo
artigo;

d) Conceder aos funcionários licenças sem vencimento por um
ano e licenças de longa duração, bem como autorizar o res-
pectivo regresso à actividade, de acordo com o disposto nos
artigos 76.o e seguintes do Decreto-Lei n.o 100/99, de 31 de
Março, com as alterações introduzidas pela Lei n.o 117/99,
de 11 de Agosto;

e) Autorizar a inscrição e participação em cursos de formação,
estágios, congressos, seminários, colóquios ou outros eventos
semelhantes que ocorram fora do território nacional, nos ter-
mos da Resolução do Conselho de Ministros n.o 371/79, de
31 de Dezembro;

f) Aprovar os programas das provas de conhecimentos espe-
cíficos, nos termos do n.o 3 do artigo 21.o do Decreto-Lei
n.o 204/98, de 11 de Julho.

2 — Em matéria de despesas, delego, ao abrigo do previsto no
artigo 27.o do Decreto-Lei n.o 197/99, de 8 de Junho, a competência
para autorizar as despesas previstas no artigo 17.o do referido diploma,
até aos seguintes montantes:

a) E 375 000 para a realização de despesas com empreitadas
de obras públicas, locação e aquisição de bens e serviços;

b) E 750 000 para despesas, devidamente discriminadas, incluí-
das em planos de actividades que sejam objecto de aprovação
tutelar;

c) E 1 250 000 para despesas relativas à execução de planos
ou programas plurianuais legalmente aprovados.

3 — Autorizo a subdelegação nos subinspectores-gerais de finanças
das competências por mim delegadas.

4 — O presente despacho produz efeitos desde 13 de Setembro,
ficando por esta forma ratificados todos os actos que, no âmbito dos
poderes delegados, tenham sido praticados pelo inspector-geral de
Finanças.

29 de Setembro de 2004. — O Ministro das Finanças e da Admi-
nistração Pública, António José de Castro Bagão Félix.

Direcção-Geral de Informática e Apoio
aos Serviços Tributários e Aduaneiros

Aviso n.o 10 096/2004 (2.a série). — 1 — Nos termos do n.o 1
do artigo 28.o do Decreto-Lei n.o 204/98, de 11 de Julho, faz-se público
que, por despacho de 7 de Outubro do director-geral de Informática
e Apoio aos Serviços Tributários e Aduaneiros, se encontra aberto,
pelo prazo de 10 dias úteis a contar da data da publicação do presente
aviso no Diário da República, concurso interno de acesso geral para
provimento de sete lugares na categoria de especialista de informática
do grau 3, nível 1, da carreira de especialista de informática do quadro
de pessoal da Direcção-Geral de Informática e Apoio aos Serviços
Tributários e Aduaneiros (DGITA), aprovado pela Portaria n.o 458/98,
de 30 de Julho.

2 — Prazo de validade — o presente concurso é válido apenas para
o preenchimento das vagas acima referidas, esgotando-se com o seu
provimento.

3 — Conteúdo funcional — aos lugares a preencher corresponde,
em termos genéricos, o exercício das funções da carreira de especialista
de informática constantes do n.o 2.o da Portaria n.o 358/2002, de 3
de Abril, nas áreas de gestão e arquitectura de sistemas de informação,
infra-estruturas tecnológicas e engenharia de software, no âmbito de
um centro de informática de grande dimensão.

4 — Requisitos gerais e especiais de admissão ao concurso:
4.1 — Requisitos gerais — podem ser admitidos ao concurso os can-

didatos que satisfaçam, até ao termo do prazo para apresentação
das candidaturas, os requisitos gerais de admissão a concurso e pro-
vimento em funções públicas previstos no n.o 2 do artigo 29.o do
Decreto-Lei n.o 204/98, de 11 de Julho;

4.2 — Requisitos especiais:
4.2.1 — Ser funcionário ou agente reunindo as condições expressas

nos n.os 1 e 3 do artigo 6.o do Decreto-Lei n.o 204/98, de 11 de
Julho;

4.2.2 — Possuir quatro anos de antiguidade na categoria de espe-
cialista de informática do grau 2 classificados de Muito bom ou seis
anos classificados, no mínimo, de Bom, conforme determina o n.o 1
do artigo 4.o do Decreto-Lei n.o 97/2001, de 26 de Março;

4.2.3 — A quota de lugares a prover ao abrigo do disposto no artigo
8.o, n.o 3, alínea a), do Decreto-Lei n.o 97/2001, de 26 de Março,
é, nos termos do n.o 4 do mesmo preceito legal e atentas as neces-
sidades dos serviços e o aproveitamento racional de recursos humanos,
de 0 %.
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5 — Local de trabalho — os lugares a preencher pertencem ao qua-
dro da Direcção-Geral de Informática e Apoio aos Serviços Tributários
e Aduaneiros, sita em Lisboa.

6 — Vencimento e regalias sociais — o vencimento é o correspon-
dente à respectiva categoria, sendo fixado nos termos dos Decre-
tos-Leis n.os 97/2001, de 26 de Março, e legislação complementar,
acrescido dos suplementos previstos no Decreto-Lei n.o 158/96, de
3 de Setembro, e 335/97, de 2 de Dezembro, e da Portaria n.o 132/98,
de 4 de Março, alterada pela Portaria n.o 1213/2001, de 22 de Outubro.
As regalias sociais são as genericamente vigentes para os funcionários
da administração central.

7 — As candidaturas serão formalizadas mediante requerimento
dirigido ao director-geral de Informática e de Apoio aos Serviços
Tributários e Aduaneiros, podendo ser entregue pessoalmente na
Direcção de Serviços de Gestão de Recursos Humanos da DGITA,
sita na Avenida do Engenheiro Duarte Pacheco, 28, 8.o, apartado
1852, 1071-810 Lisboa, ou remetido pelo correio, sob registo e com
aviso de recepção, expedido até ao termo do prazo fixado no n.o 1,
e endereçado à mesma morada.

8 — Do requerimento de admissão devem constar os seguintes ele-
mentos, devidamente actualizados :

a) Identificação completa (nome, filiação, número de identifi-
cação fiscal, nacionalidade, estado civil, naturalidade, data
de nascimento, número e data do bilhete de identidade e
serviço de identificação que o emitiu, residência, código postal
e número de telefone para contacto durante as horas de
expediente);

b) Identificação do concurso a que se candidata;
c) Indicação da categoria, serviço a que pertence, natureza do

vínculo, antiguidade na categoria, na carreira e na função
pública e classificação de serviço dos anos relevantes para
efeitos de promoção;

d) Habilitações literárias;
e) Qualificações profissionais (especializações, estágios, acções

de formação, etc.) e sua duração;
f) Quaisquer outros elementos curriculares que os candidatos

considerem relevantes para apreciação do seu mérito;
g) Declaração, sob compromisso de honra, de que preenche os

requisitos gerais de admissão a concurso, previstos no
artigo 29.o do citado Decreto-Lei n.o 204/98 e constantes do
n.o 4.1 de presente aviso.

9 — Os requerimentos de admissão ao concurso deverão ser acom-
panhados da seguinte documentação:

a) Curriculum vitae detalhado e actualizado, devidamente datado
e assinado;

b) Declaração, devidamente actualizada, emitida pelo serviço ou
organismo de origem, que comprove a categoria de que o
candidato é titular, o vínculo à função pública, a natureza
inequívoca do mesmo, a antiguidade na categoria, na carreira
e na função pública e a classificação de serviço dos anos
relevantes para efeitos de concurso;

c) Certificado comprovativo das habilitações literárias, sendo
suficiente a fotocópia do documento autêntico ou autenticado;

d) Classificação de serviço dos anos relevantes para efeitos de
promoção;

e) Documentos comprovativos das acções de formação frequen-
tadas, passadas pelas entidades promotoras dessas acções, ou
fotocópias autenticadas;

f) Quaisquer outros elementos comprovativos de qualificações
e experiência profissional que os candidatos considerem rele-
vantes para a apreciação do seu mérito.

10 — Os candidatos do quadro da Direcção-Geral de Informática
e Apoio aos Serviços Tributários e Aduaneiros ficam dispensados
da apresentação dos documentos comprovativos a que se referem
as alíneas b) a f) do número anterior do presente aviso que constem
dos respectivos processos individuais.

11 — Sem prejuízo do disposto no número anterior, a não entrega
dos documentos exigidos no n.o 9 implica a exclusão do concurso,
nos termos do n.o 7 do artigo 31.o do Decreto-Lei n.o 204/98, de
11 de Julho.

12 — Métodos de selecção — no presente concurso serão utilizados
como métodos de selecção uma prova de conhecimentos específicos
e a avaliação curricular, ambas com carácter eliminatório.

13 — A prova de conhecimentos, com carácter eliminatório, é cons-
tituída por:

13.1 — Uma prova oral de conhecimentos específicos, com a dura-
ção máxima de trinta minutos, cuja data, hora e local serão notificados
aos candidatos por ofício registado com aviso de recepção, obedecendo
ao programa de provas de conhecimentos específicos aprovado pelo
despacho conjunto n.o 652/2002, de 5 de Agosto, do Secretário de
Estado dos Assuntos Fiscais e da Secretária de Estado da Admi-
nistração Pública, publicado no Diário da República, 2.a série, n.o 194,

de 23 de Agosto de 2002, podendo visar alguns dos temas que a
seguir se enumeram:

a) Metodologias de análise e desenvolvimento de sistemas de
informação;

b) Sistemas de informação para a gestão das organizações;
c) A informática como suporte à gestão;
d) A sociedade da informação e a Internet; noções de sistemas

operativos;
e) Noções de redes e telecomunicações;
f) Noções de gestão de projectos informáticos;
g) Bibliografia aconselhável, existente na biblioteca da DGITA:

Manual de Análise Estruturada de Sistemas,Palmira Moura,
PROFAP, FSE, INA;

«UML, metodologias e ferramentas CASE», Linguagem
de Modelação UML, Metodologias e Ferramentas CASE
na Concepção e Desenvolvimento de Software, Alberto
Manuel Rodrigues da Silva e Carlos Alberto Escaleira
Videira, Edições Centro Atlântico;

Planeamento de Sistemas de Informação, Luís Amaral e
João Varajão, Editora FCA;

Introdução às Tecnologias de Informação, «Bloco l», Artur
Augusto Azul, Porto Editora.

14 — A classificação da prova de conhecimentos específicos é
expressa na escala de 0 a 20 valores, considerando-se não aprovados
os candidatos que obtenham classificação inferior a 9,5 valores.

15 — A avaliação curricular tem carácter eliminatório, sendo con-
siderados os seguintes factores, em função das exigências da área
funcional dos lugares postos a concurso e do disposto no artigo 22.o
do Decreto-Lei n.o 204/98, de 11 de Julho:

a) Habilitação académica de base, onde se pondera a titularidade
de um grau académico ou a sua equiparação legalmente
reconhecida;

b) Formação profissional, em que se ponderam as acções de
formação e aperfeiçoamento profissional, em especial as rela-
cionadas com a área funcional dos lugares postos a concurso;

c) Experiência profissional, em que se pondera o desempenho
efectivo de funções na área de actividade para a qual o con-
curso é aberto, bem como outras capacitações adequadas,
sendo avaliada pela natureza e duração, designadamente no
âmbito de um centro de informática de grande dimensão.

16 — Os critérios de apreciação e ponderação da prova de conhe-
cimentos específicos e da avaliação curricular, bem como o sistema
de classificação final, incluindo a respectiva fórmula classificativa,
constam de actas de reuniões do júri do concurso, as quais serão
facultadas aos candidatos sempre que solicitadas.

17 — A classificação final é expressa na escala de 0 a 20 valores,
considerando-se não aprovados os candidatos que obtenham classi-
ficação inferior a 9,5 valores, conforme determina o artigo 36.o do
Decreto-Lei n.o 204/98.

18 — Em caso de igualdade de classificação, o desempate dos can-
didatos é feito nos termos do artigo 37.o do citado Decreto-Lei
n.o 204/98.

19 — A relação dos candidatos admitidos e a lista de classificação
final serão publicitadas nos termos e prazos legais, sendo, designa-
damente, afixadas no local referido no n.o 7 do presente aviso.

20 — Nos termos do disposto no despacho conjunto n.o 373/2000,
de 1 de Março, publicado no Diário da República, 2.a série, n.o 77,
de 31 de Março de 2000, faz-se constar a seguinte menção: «Em
cumprimento da alínea h) do artigo 9.o da Constituição, a Admi-
nistração Pública, enquanto entidade empregadora, promove activa-
mente uma política de igualdade de oportunidades entre homens e
mulheres no acesso ao emprego e na progressão profissional, pro-
videnciando escrupulosamente no sentido de evitar toda e qualquer
forma de discriminação.»

21 — Composição do júri:

Presidente — Licenciado José Manuel de Azevedo Morujão e
Oliveira, chefe de divisão.

Vogais efectivos:

Licenciado Paulo Rui dos Santos Oliveira, coordenador de
núcleo.

Licenciado José Miguel Igreja Melo Miranda, coordenador
de núcleo.

Vogais suplentes:

Licenciado José Judas Gonçalves, especialista de informática
de grau 3, nível 1.

Licenciada Maria Teresa Guimarães Santos da Costa Mon-
teiro de Macedo, chefe de divisão.

O 1.o vogal efectivo substituirá o presidente do júri nas suas faltas
e impedimentos.

12 de Outubro de 2004. — O Director-Geral, António Ramos Lopes.
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Direcção-Geral do Património

Despacho n.o 22 245/2004 (2.a série). — Delegação e subdele-
gação de competências. — 1 — Nos termos do disposto no artigo 9.o
da Lei n.o 2/2004, de 15 de Janeiro, delego e subdelego nos sub-
directores-gerais, com possibilidade de subdelegação nos directores
de serviço e chefes de divisão das respectivas unidades orgânicas,
as seguintes competências, próprias e subdelegadas:

1.1 — Competências próprias — competência genérica para a ges-
tão de assuntos correntes, bem como as competências constantes do
artigo 7.o da referida lei que respeitem às áreas que integrem as
seguintes unidades orgânicas e nos termos do disposto no n.o 2 do
artigo 9.o do regulamento de estágio da Direcção-Geral do Património,
publicado no Diário da República, 2.a série, n.o 269, de 21 de Novembro
de 1990:

1.1.1 — No subdirector-geral licenciado José Miguel Antunes Fer-
nandes, além da competência para autorização de despesas prevista
no artigo 17.o do Decreto-Lei n.o 197/99, de 8 de Junho:

Direcção de Serviços de Aprovisionamento Público (DSAP);
Direcção de Serviços Administrativos (DAS), nas matérias de

orçamento, contabilidade, expediente e gestão de instalações;
Direcção de Serviços Especiais e de Inspecção Patrimonial

(DSEIP), incluindo a Divisão de Aquisições e Arrendamentos
para o Estado (DAAE);

Núcleo de Informática (NI);
Divisão Técnica de Obras e Avaliações (DTOA);
Divisão de Estratégia e Projectos Especiais (DEPE);

1.1.2 — Na subdirectora-geral licenciada Maria Manuela de
Lacerda Gomes Brandão:

Direcção de Serviços de Gestão Patrimonial (DSGP);
Direcção de Serviços de Cadastro e Inventário/Arquivo (DSCI);
Direcção de Serviços de Aprovisionamento Público, em matéria

de procedimentos concursais;
Direcção de Serviços Administrativos, em matéria de pessoal

e arquivo;
Divisão de Estudos Patrimoniais (DEP);

1.2 — Competências subdelegadas e subdelegáveis pelo despacho
n.o 21 018/2004 (2.a série), do Secretário de Estado do Tesouro e
das Finanças, publicado no Diário da República, 2.a série, n.o 241,
de 13 de Outubro de 2004, ao abrigo do seu n.o 4, referentes às
áreas indicadas.

2 — Este despacho substitui o despacho n.o 12 792/2004 (2.a série),
publicado no Diário da República, 2.a série, n.o 152, de 30 de Junho
de 2004, ficando por este meio ratificados todos os actos entretanto
praticados.

14 de Outubro de 2004. — O Director-Geral, Francisco Maria
Ramalho.

Despacho n.o 22 246/2004 (2.a série). — 1 — Nos termos do
disposto no n.o 2 do artigo 9.o da Lei n.o 2/2004, de 5 de Janeiro,
e no n.o 3 do despacho n.o 21 018/2004, do Secretário de Estado
do Tesouro e das Finanças, publicado no Diário da República, 2.a série,
n.o 241, de 13 de Outubro de 2004, subdelego na directora de serviços
de Gestão de Veículos do Estado, licenciada Helena Maria dos Santos
Iria Tereno, as seguintes competências:

a) Autorizar despesas com reparações de veículos até ao mon-
tante de E 2949;

b) Assinar o expediente ou correspondência necessários à ins-
trução dos processos ou subsequentes à emissão de despacho,
com excepção do que for dirigido a chefes de gabinetes dos
membros de Governo, presidentes de institutos públicos, pre-
sidentes de câmaras municipais, directores-gerais e
subdirectores-gerais ou equiparados;

c) Autorizar o abate de veículos, bem como a destruição ou
o desmantelamento daqueles cuja alienação já não se jus-
tifique;

d) Classificar os veículos como tendo ou não interesse para o
parque de veículos do Estado, autorizar a sua remoção, emitir
e assinar as declarações de levantamento comprovativas de
que se encontram ao serviço público e assinar todos os impres-
sos necessários à sua legalização em nome do Estado;

e) Na qualidade de presidente das comissões de hastas públicas
de viaturas, praticar e assinar tudo o que se mostre necessário
ou conveniente para a efectivação das mesmas e, designa-
damente, mas sem limitar, assinar os impressos em nome
do adquirente e as credenciais de levantamento, podendo
subdelegar no vice-presidente das mesmas comissões;

f) Autorizar deslocações em serviço.

2 — As competências conferidas pelo presente despacho precedente
podem ser subdelegadas nos chefes de divisão e técnicos superiores,
com excepção das competências a que se referem as alíneas a) e
c) do número anterior.

3 — Este despacho produz efeitos desde 22 de Julho de 2004,
ficando ratificados todos os actos entretanto praticados no âmbito
das matérias objecto do mesmo.

15 de Outubro de 2004. — O Director-Geral, Francisco Maria
Ramalho.

Direcção-Geral do Tesouro

Aviso n.o 10 097/2004 (2.a série). — Para os devidos efeitos,
dá-se conhecimento público de que a taxa a aplicar nos termos do
n.o 2.o da Portaria n.o 1105/2004, de 31 de Agosto, e do n.o 2 do
despacho conjunto n.o 603/2004, ambos publicados no Diário da Repú-
blica, 2.a série, n.o 244, de 16 de Outubro de 2004, correspondente
ao dia 30 de Junho de 2004, é de 9,01 %.

16 de Outubro de 2004. — A Directora-Geral, Maria dos Anjos
Nunes Capote.

Instituto Nacional de Administração

Rectificação n.o 2012/2004. — Por ter saído com inexactidão o
aviso n.o 9196/2004 (2.a série) (concurso interno geral de acesso para
preenchimento de 10 lugares na categoria de assistente administrativo
especialista, da carreira administrativa, do quadro do Instituto Nacio-
nal de Administração) rectifica-se que onde se lê «10 lugares» deve
ler-se «11 lugares».

12 de Outubro de 2004. — A Vice-Presidente, Ana Maria Perez.

MINISTÉRIOS DAS FINANÇAS E DA ADMINISTRAÇÃO
PÚBLICA, DA ADMINISTRAÇÃO INTERNA E DA CIÊNCIA,

INOVAÇÃO E ENSINO SUPERIOR

Portaria n.o 1147/2004 (2.a série). — Ao abrigo do disposto na
alínea a) do n.o 1 do artigo 5.o do Decreto-Lei n.o 296-A/98, de 25 de
Setembro, alterado pelo Decreto-Lei n.o 99/99, de 30 de Março:

Manda o Governo, pelos Ministros das Finanças e da Administração
Pública, da Administração Interna e da Ciência, Inovação e Ensino
Superior, o seguinte:

1.o As vagas para a candidatura à matrícula e inscrição no ano
lectivo de 2004-2005 no curso de licenciatura em Ciências Policiais
do Instituto Superior de Ciências Policiais e Segurança Interna são
fixadas em 40.

2.o A presente portaria entra em vigor no dia imediato ao da sua
publicação.

13 de Outubro de 2004. — O Ministro das Finanças e da Admi-
nistração Pública, António José de Castro Bagão Félix. — O Ministro
da Administração Interna, Daniel Viegas Sanches. — A Ministra da
Ciência, Inovação e Ensino Superior, Maria da Graça Martins da Silva
Carvalho.

MINISTÉRIO DOS NEGÓCIOS ESTRANGEIROS

Gabinete do Ministro

Despacho n.o 22 247/2004 (2.a série). — Considerando o dis-
posto no n.o 2 do artigo 36.o da Lei n.o 2/2004, de 15 de Janeiro,
no n.o 8 do artigo 17.o e no n.o 4 do artigo 19.o do Decreto-Lei
n.o 48/94, de 24 de Fevereiro, e atento o estabelecido no artigo 4.o
e no quadro anexo a que se refere o n.o 1 do artigo 11.o do Decreto-Lei
n.o 52/94, de 24 de Fevereiro, determino que o ministro plenipo-
tenciário de 2.a classe do quadro I do Ministério dos Negócios Estran-
geiros, pessoal diplomático, José Fernando Moreira da Cunha seja
nomeado para o cargo de subdirector-geral dos Assuntos Multilaterais
da Direcção-Geral dos Assuntos Multilaterais, lugar que ficou vago
pela cessação de funções do ministro plenipotenciário de 1.a classe
Henrique Manuel Vilela da Silveira Borges, conforme publicação no
Diário da República, 2.a série, de 23 de Dezembro de 2003.
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O funcionário reúne os requisitos profissionais para ser nomeado
para o cargo em apreço, conforme descrito no curriculum vitae que
se publica em anexo.

O presente despacho produz efeitos a 12 de Abril de 2004.

1 de Outubro de 2004. — O Ministro dos Negócios Estrangeiros
e das Comunidades Portuguesas, António Victor Martins Monteiro.

Curriculum vitae do ministro plenipotenciário de 2.a classe
Dr. José Fernando Moreira da Cunha

Nasceu no Porto em 1 de Dezembro de 1951.
Doutorado em Ciência Política pela Universidade de Belgrano (Argen-

tina) e licenciado em História pela Universidade do Porto.
Aprovado no concurso para adidos de embaixada aberto em 18 de

Janeiro de 1980. É ministro plenipotenciário de 2.a classe desde
18 de Março de 2004.

Serviu nas Embaixadas em Buenos Aires, Lima (como encarregado
de negócios) e Kinshasa. Foi cônsul-geral em Caracas e esteve colo-
cado na REPER.

Trabalhou na antiga Repartição PAA. Foi chefe de divisão e director
de serviços dos MOM.

Desempenhou as funções de coordenador-adjunto da Missão para
a Cimeira Europa-África, equiparado a subdirector-geral.

Ocupa interinamente as funções de subdirector-geral dos Assuntos
Multilaterais desde 18 de Março de 2004.

Despacho n.o 22 248/2004 (2.a série). — Considerando o dis-
posto nos n.os 2 do artigo 36.o da Lei n.o 2/2004, de 15 de Janeiro,
4 e 8 do artigo 17.o e 4 do artigo 19.o do Decreto-Lei n.o 48/94,
de 24 de Fevereiro, e atento o estabelecido no artigo 4.o e no quadro
anexo a que se refere o n.o 1 do artigo 11.o do Decreto-Lei n.o 52/94,
de 24 de Fevereiro, determino que o ministro plenipotenciário de
2.a classe do quadro I do Ministério dos Negócios Estrangeiros, pessoal
diplomático, António José Emauz de Almeida Lima, seja nomeado
para o cargo de subdirector-geral das Relações Bilaterais da Direc-
ção-Geral das Relações Bilaterais, lugar que ficou vago pela cessação
de funções do ministro plenipotenciário de 1.a classe João Manuel
da Cruz da Silva Leitão, conforme publicação no Diário da República,
2.a série, n.o 218, de 15 de Setembro de 2004.

O funcionário reúne os requisitos profissionais para ser nomeado
para o cargo em apreço, conforme descrito no curriculum vitae que
se publica em anexo.

O presente despacho produz efeitos a 21 de Setembro de 2004.

1 de Outubro de 2004. — O Ministro dos Negócios Estrangeiros
e das Comunidades Portuguesas, António Victor Martins Monteiro.

Curriculum vitae

Lima (António José Emauz de Almeida) nasceu a 5 de Novembro
de 1956, em Lisboa; licenciado em Direito, pela Universidade Católica
Portuguesa; aprovado no concurso de admissão aos lugares de adido
de embaixada, aberto em 18 de Março de 1983; adido de embaixada,
na Secretaria de Estado, em 12 de Março de 1984; em comissão
de serviço, na Representação Permanente junto da Organização das
Nações Unidas, em Nova Iorque, de Julho a Novembro de 1984;
terceiro-secretário de embaixada, em 27 de Outubro de 1986; segun-
do-secretário de embaixada, em 15 de Abril de 1987; adjunto do Gabi-
nete do Secretário de Estado das Comunidades Portuguesas, em 6
de Outubro de 1987; na Embaixada em Londres, em 3 de Outubro
de 1989; conselheiro de embaixada em 9 de Setembro de 1994; na
Embaixada em Maputo, em 4 de Outubro de 1994; na Secretaria
de Estado, em 24 de Junho de 1998; director de serviços da América
do Norte da Direcção-Geral das Relações Bilaterais em 10 de Julho
de 1998; director de serviços da África Subsariana, da Direcção-Geral
das Relações Bilaterais, em 24 de Janeiro de 2001; chefe de gabinete
da Ministra dos Negócios Estrangeiros e das Comunidades Portu-
guesas, em 9 de Outubro de 2003; ministro plenipotenciário de
2.a classe, por despacho conjunto de 18 de Março de 2004, publicado
no Diário da República, em 12 de Abril de 2004.

Comendador da Ordem do Infante D. Henrique; oficial da Ordem
de Mérito; comendador da Ordem do Mérito Civil, de Espanha; cruz
de mérito de 1.a classe, da República Federal da Alemanha; oficial
da Ordem Real Victoriana, da Grã-Bretanha; oficial da Ordem da
Fénix, da Grécia; oficial da Ordem de Adolfo Nassau, do Luxemburgo;
oficial da Ordem da Estrela Polar, da Suécia; oficial da Ordem do
Libertador, da Venezuela.

Despacho n.o 22 249/2004 (2.a série). — Nos termos do disposto
no n.o 2 do artigo 36.o da Lei n.o 2/2004, de 15 de Janeiro, no n.o 8
do artigo 17.o do Decreto-Lei n.o 48/94, de 24 de Fevereiro, e no
quadro anexo I a que se refere o n.o 1 do artigo 20.o e no artigo 22.o
do Decreto-Lei n.o 344/91, de 17 de Setembro, determino que a con-

selheira de embaixada do quadro I do Ministério dos Negócios Estran-
geiros, pessoal diplomático, Maria José Teixeira Morais Pires seja
nomeada subdirectora-geral da Direcção-Geral dos Assuntos Comu-
nitários, na vaga resultante da cessação de funções do ministro ple-
nipotenciário de 2.a classe Manuel Lobo Antunes, conforme publi-
cação no Diário da República, 2.a série, de 14 de Setembro de 2004.

A funcionária é nomeada para o exercício do referido cargo por
possuir reconhecida aptidão e experiência profissional adequada, con-
forme curriculum vitae em anexo.

1 de Outubro de 2004. — O Ministro dos Negócios Estrangeiros
e das Comunidades Portuguesas, António Victor Martins Monteiro.

Curriculum vitae de Maria José Teixeira de Morais Pires

Licenciada em Direito (Ciências Jurídico-Políticas) pela Faculdade
de Direito da Universidade de Lisboa.

Mestre em Direito Público (Direito Internacional), na mesma Facul-
dade.

«Diplome d’Etudes Approfondies» em Direito Internacional (Direitos
do Homem), da Faculdade de Direito da Universidade Robert Schu-
mann, de Estrasburgo.

XX Curso de Formação para Jovens Diplomatas, organizado pelo
Governo Austríaco em Salzburgo, dedicado ao direito do ambiente.

Leitora no Instituto Max Plank (Direito Público), Heidelberg.
XXIX Curso de Formação para Jovens Diplomatas, da Comissão

das Comunidades Europeias, Bruxelas.
XX Session d’Enseignement do Instituto Internacional dos Direitos

do Homem de Estrasburgo («Direitos do Homem a Democracia»).
Frequência do law master em «Human Rights and Constitutional Prac-

tice» na Faculdade de Direito da Universidade de Pretória.
Funções:

Estágio e inscrição na Ordem dos Advogados;
Assistente na Faculdade de Direito de Lisboa, aprovada em con-

curso de provas públicas (Direito Internacional);
Ingresso no serviço diplomático do Ministério dos Negócios

Estrangeiros em 12 de Março a 1984, com as seguintes funções:

Adjunta do Gabinete do Secretário-Geral do Ministério dos
Negócios Estrangeiros de 1985 a 1989;

Promovida a segunda-secretária de embaixada em 15 de
Abril de 1987;

Leccionou Ciência Política e Direito Constitucional no
Curso para Diplomatas dos Países Africanos de Língua
Portuguesa em 1997-1998;

Adjunta do Representante Permanente de Portugal junto
do Conselho da Europa em Estrasburgo, de 26 de Janeiro
de 1989 a 3 de Abril de 1994;

Promovida a conselheira de embaixada em 24 de Setembro
de 1994, após aprovação em concurso de provas publicas;

Nomeada directora dos Serviços de Direito Internacional
do Departamento de Assuntos Jurídicos do Ministério
dos Negócios Estrangeiros, 14 de Julho de 1995;

Requisitada ao Ministério dos Negócios Estrangeiros para
exercer funções de chefe do Gabinete do Secretário de
Estado da Presidência do Conselho de Ministros do
XIII Governo Constitucional, de 28 de Outubro de 1995
a 1 de Dezembro de 1997;

Nomeada directora de serviços das Relações Bilaterais, na
Direcção-Geral dos Assuntos Comunitários, em 1 de
Janeiro de 2004.

Trabalhos publicados:

«Relações entre o direito internacional e o direito interno em
direito comparado», in Boletim do Ministério da Justiça, «Do-
cumentação e direito comparado», n.o 53/54, 1993, pp. 137-190;

«Democracia e direito internacional», in Política Internacional,
vol. 1, n.o 7/8, 1993, pp. 111-148;

«Os direitos fundamentais e os poderes discricionários da Admi-
nistração», in Revista Trimestral de Direitos Humanos, n.o 3,
1993, pp. 80-112;

«A discriminação positiva no direito internacional europeu dos
direitos do homem», in Boletim do Ministério da Justiça, «Do-
cumentação e direito comparado», n.o 63/64,1995, pp. 9-77;

As Reservas à Convenção Europeia dos Direitos do Homem (tese),
Almedina, 1996;

«A Carta Africana dos Direitos do Homem», in Boletim do Minis-
tério da Justiça, «Documentação e direito comparado»,
n.o 79/80,1999, pp. 335-350;

«O acórdão da ‘certificação’ do Tribunal Constitucional da África
do Sul», in Estudos em Honra do Prof. Marques Guedes, Lisboa,
2004.
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Despacho n.o 22 250/2004 (2.a série). — Nos termos do n.o 2
do artigo 36.o da Lei n.o 2/2004, de 15 de Janeiro, do n.o 8 do artigo 17.o
do Decreto-Lei n.o 48/94, de 24 de Fevereiro, e do quadro anexo
a que se refere o n.o 1 do artigo 20.o e do artigo 22.o do Decreto-Lei
n.o 344/91, de 17 de Setembro, determino que o conselheiro de embai-
xada do quadro I do Ministério dos Negócios Estrangeiros, pessoal
diplomático, João do Carmo Ataíde da Câmara seja nomeado sub-
director-geral da Direcção-Geral dos Assuntos Comunitários, na vaga
resultante da cessação de funções do assessor António Eduardo Vas-
concelos Calado.

O funcionário é nomeado para o exercício do referido cargo por
possuir reconhecida aptidão e experiência profissional adequada, con-
forme curriculum vitae anexo.

1 de Outubro de 2004. — O Ministro dos Negócios Estrangeiros
e das Comunidades Portuguesas, António Victor Martins Monteiro.

Curriculum vitae

João do Carmo Ataíde da Câmara, nasceu em 2 de Junho de 1958,
em Lisboa.

Licenciado em Direito pela Faculdade de Ciências Humanas da Uni-
versidade Católica Portuguesa.

Aprovado no concurso de admissão aos lugares de adido de embaixada,
aberto em 18 de Março de 1983; adido de embaixada, na Secretaria
de Estado, em 12 de Março de 1984; terceiro-secretário de embai-
xada, em 27 de Outubro de 1986; segundo-secretário de embaixada,
em 15 de Abril de 1987.

Assessor do Gabinete do Secretário de Estado da Integração Europeia,
de 2 de Dezembro de 1987 a 3 de Maio de 1989.

Na Embaixada em Pretória, em 4 de Maio de 1989.
Na Embaixada em Brasília, em 11 de Setembro de 1994.
Conselheiro de embaixada, em 6 de Setembro de 1995.
Na Secretaria de Estado, em 23 de Setembro de 1997.
Chefe de divisão da Direcção de Serviços da Europa da Direcção-Geral

das Relações Bilaterais, em 1 de Outubro de 1997.
Director de serviços da Europa da Direcção-Geral das Relações Bila-

terais, em 21 de Novembro de 1997.
Chefe do Gabinete do Secretário de Estado dos Assuntos Europeus,

em 18 de Janeiro de 1999.
Na Embaixada em Londres, em 19 de Agosto de 2000.
Na Direcção de Serviços da África Subsariana como director de ser-

viços, em 15 de Outubro de 2003.

Gabinete do Secretário de Estado
dos Negócios Estrangeiros e da Cooperação

Despacho n.o 22 251/2004 (2.a série). — Considerando que o
Instituto Português de Apoio ao Desenvolvimento (IPAD) foi criado
pelo Decreto-Lei n.o 5/2003, de 13 de Janeiro, que aprovou os res-
pectivos Estatutos;

Considerando que, nos termos do n.o 1 do artigo 15.o dos referidos
Estatutos, a organização, as funções e as competências dos serviços
do IPAD são definidas por despacho do Ministro dos Negócios Estran-
geiros e das Comunidades Portuguesas;

Considerando, ainda, que se revela imperioso simplificar e racio-
nalizar a estrutura e organização do IPAD, pela redistribuição de
competência entre as respectivas unidades orgânicas, combinando efi-
ciência, eficácia e redução de custos:

No uso da competência que me foi delegada pelo despacho
n.o 19 563/2004, de 3 de Setembro, do Ministro dos Negócios Estran-
geiros e das Comunidades Portuguesas, publicado no Diário da Repú-
blica, 2.a série, n.o 220, de 17 de Setembro de 2004, e nos termos
do n.o 1 do artigo 15.o dos Estatutos aprovados pelo Decreto-Lei
n.o 5/2003, de 13 de Janeiro, aprovo o Regulamento de Organização
e Competências dos Serviços do IPAD, anexo ao presente despacho
e do qual faz parte integrante.

13 de Outubro de 2004. — O Secretário de Estado dos Negócios
Estrangeiros e da Cooperação, Henrique José Praia da Rocha de Freitas.

Regulamento de Organização e Competências e dos Serviços
do Instituto Português de Apoio ao Desenvolvimento (IPAD)

Artigo 1.o

Serviços do IPAD

1 — O IPAD integra as seguintes direcções de serviços:

a) A Direcção de Serviços de Planeamento Financeiro e Pro-
gramação (PP), que integra:

i) A Divisão de Planeamento e Programação;
ii) A Divisão de Coordenação Geográfica;

iii) A Divisão de Avaliação;

b) A Direcção de Serviços de Assuntos Bilaterais I (BIL I), que
integra:

i) A Divisão de Análise de Projectos I;
ii) A Divisão de Análise de Projectos II;

c) A Direcção de Serviços de Assuntos Bilaterais II (BIL II),
que integra:

i) A Divisão de Acompanhamento de Projectos;
ii) A Divisão de Bolsas;

iii) A Divisão de Cooperantes;

d) A Direcção de Serviços de Assuntos Comunitários e Mul-
tilaterais (ACM), que integra:

i) A Divisão de Assuntos Comunitários (DAC);
ii) A Divisão de Assuntos Multilaterais (DAM);

e) A Direcção de Serviços de Apoio à Sociedade Civil e Ajudas
de Emergência (SCAE), que integra:

i) A Divisão de Apoio à Sociedade Civil;
ii) A Divisão de Ajuda Humanitária;

f) A Direcção de Serviços de Administração (ADMIN), que
integra:

i) A Divisão de Gestão Financeira e Patrimonial;
ii) A Divisão de Recursos Humanos (DRH);

iii) O Centro de Informática (CINF);
iv) O Centro de Documentação e Informação (CDI).

2 — Adstrito ao conselho directivo, funciona o gabinete de apoio
ao conselho directivo.

Artigo 2.o

Direcção de Serviços de Planeamento Financeiro e Programação

1 — Compete à Direcção de Serviços de Planeamento Financeiro
e Programação assegurar o planeamento global e a programação da
ajuda pública ao desenvolvimento, em função das orientações, objec-
tivos e prioridades definidos pela tutela, bem como elaborar ou pro-
mover a elaboração de estudos nas áreas de ajuda pública ao desen-
volvimento e, em especial:

a) Identificar as estratégias de intervenção global, sectorial e
geográfica;

b) Gerir o Programa Orçamental de Cooperação Portuguesa no
Estrangeiro;

c) Elaborar o plano e o relatório anuais de actividades do IPAD;
d) Elaborar estudos e propostas que contribuam para a adopção

de medidas legislativas, regulamentares e outras que melho-
rem a eficácia das acções de ajuda pública ao desenvol-
vimento;

e) Calcular anualmente o esforço financeiro global da ajuda
pública ao desenvolvimento;

f) Elaborar os programas indicativos de cooperação e o res-
pectivo planeamento financeiro, bem como os planos anuais
de cooperação, em articulação com os demais departamentos
e serviços competentes e outras instituições;

g) Preparar e apoiar a negociação de outros acordos bilaterais
de ajuda pública ao desenvolvimento não referidos na alínea
anterior;

h) Elaborar anualmente o relatório de actividades da cooperação
portuguesa a apresentar ao Comité de Ajuda ao Desenvol-
vimento (CAD) da Organização para a Cooperação e Desen-
volvimento Económico (OCDE);

i) Manter actualizada a informação económica, social e política
sobre os países beneficiários;

j) Acompanhar e elaborar relatórios semestrais sobre as acções
de ajuda pública ao desenvolvimento, por áreas geográficas;

l) Proceder à avaliação da execução dos programas, planos e
projectos de ajuda pública ao desenvolvimento, por sectores
ou países, em função dos objectivos definidos, directamente
ou através de avaliação externa;

m) Colaborar em avaliações conjuntas com outros doadores e
com países beneficiários;

n) Produzir informação técnica na área da avaliação;
o) Assegurar a articulação com os serviços do Ministério dos

Negócios Estrangeiros e quaisquer outros, relativamente a
matérias da sua competência;

p) Elaborar um relatório semestral sobre a actividade desen-
volvida.

2 — São exercidas, respectivamente:

a) Pela Divisão de Planeamento e Programação, as competências
previstas nas alíneas a) a f) do número anterior;
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b) Pela Divisão de Coordenação Geográfica, as competências
previstas nas alíneas g) e j) do número anterior;

c) Pela Divisão de Avaliação, as competências previstas nas alí-
neas l) a n) do número anterior.

Artigo 3.o

Direcção de Serviços de Assuntos Bilaterais I

1 — Compete à Direcção de Serviços de Assuntos Bilaterais I ana-
lisar os programas e projectos de cooperação e ajuda pública ao desen-
volvimento e propor a sua aprovação e, em especial:

a) Analisar e submeter à decisão superior a proposta de parecer
prévio vinculativo sobre os programas, os projectos e as acções
de ajuda pública ao desenvolvimento propostos por outras
entidades, públicas ou privadas;

b) Analisar os projectos directamente elaborados no IPAD ou
quaisquer outros a beneficiar de recursos do Instituto, e sub-
metê-los à apreciação superior;

c) Assegurar a articulação com a Associação Nacional de Muni-
cípios Portugueses e apoiar a cooperação intermunicipal;

d) Elaborar um relatório semestral sobre as actividades desen-
volvidas.

2 — Compete à Divisão de Análise de Projectos I, relativamente
a Angola, Cabo Verde, Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe, e à
Divisão de Análise de Projectos II, relativamente a Moçambique,
Timor-Leste ou outros países, exercer as competências previstas no
número anterior.

Artigo 4.o

Direcção de Serviços de Assuntos Bilaterais II

1 — Compete à Direcção de Serviços de Assuntos Bilaterais II
acompanhar a execução técnica e financeira dos programas, projectos
e acções da cooperação portuguesa no quadro das relações bilaterais,
comunitárias e multilaterais e, em especial:

a) Coordenar e acompanhar a execução dos programas, pro-
jectos e acções da cooperação portuguesa, nos termos em
que forem aprovados, propondo os ajustamentos que, em cada
momento, se mostrem necessários;

b) Coordenar a acção do pessoal especializado no exterior;
c) Elaborar um relatório semestral sobre a execução dos pro-

jectos em curso;
d) Elaborar o programa anual de bolsas de estudo e formação

profissional e propor medidas para actualização e adaptação
do regime de bolsas;

e) Prestar informação e apoio aos bolseiros, em articulação com
os respectivos estabelecimentos de ensino, sempre que neces-
sário;

f) Promover, coordenar e assegurar a execução de programas
de recrutamento e selecção de cooperantes;

g) Acompanhar e apoiar as actividades dos cooperantes.

2 — São exercidas, respectivamente:

a) Pela Divisão de Acompanhamento de Projectos, as compe-
tências previstas nas alíneas a) a c) do número anterior;

b) Pela Divisão de Bolsas, as competências previstas nas alí-
neas d) e e) do número anterior;

c) Pela Divisão de Cooperantes, as competências previstas nas
alíneas f) e g) do número anterior.

Artigo 5.o

Direcção de Serviços de Assuntos Comunitários e Multilaterais

1 — Compete à Direcção de Serviços de Assuntos Comunitários
e Multilaterais assegurar a participação portuguesa nos sistemas comu-
nitário e multilateral de ajuda pública ao desenvolvimento, incluindo
a Comunidade de Países de Língua Oficial Portuguesa e a cooperação
ibero-americana, e, em especial:

a) Assegurar a coordenação e representação nacional na defi-
nição das políticas de ajuda pública ao desenvolvimento, nas
instâncias referidas, sem prejuízo das competências legal-
mente atribuídas a outros departamentos e serviços;

b) Acompanhar a gestão das contribuições portuguesas para as
organizações internacionais e para quaisquer fundos dirigidos
à ajuda pública ao desenvolvimento;

c) Promover e coordenar o recrutamento e selecção de jovens
peritos nacionais no âmbito de organizações internacionais;

d) Difundir informação resultante da sua participação em orga-
nismos e reuniões internacionais;

e) Elaborar um relatório semestral sobre a actividade desen-
volvida.

2 — Compete à Divisão de Assuntos Comunitários e à Divisão de
Assuntos Multilaterais exercer a totalidade das competências previstas
no número anterior, consoante as matérias respeitem à União Euro-
peia ou a outras organizações multilaterais.

Artigo 6.o

Direcção de Serviços de Apoio à Sociedade Civil
e Ajudas de Emergência

1 — Compete à Direcção de Serviços de Apoio à Sociedade Civil
e Ajudas de Emergência prestar apoio às organizações não gover-
namentais e outras entidades no âmbito da ajuda pública ao desen-
volvimento, assegurar a promoção de ajudas humanitárias no quadro
das relações bilaterais, comunitárias e multilaterais, nomeadamente:

a) Promover e assegurar a articulação com organismos nacionais,
estrangeiros e internacionais, no âmbito da respectiva área
de actuação;

b) Definir e aplicar os critérios para a atribuição de apoios às
organizações não governamentais e outras entidades de ajuda
pública ao desenvolvimento;

c) Assegurar o registo das organizações não governamentais para
o desenvolvimento e outras entidades que visem a ajuda
pública ao desenvolvimento, nos termos da lei;

d) Apoiar a participação de organizações da sociedade civil em
projectos internacionais;

e) Planear e executar, ao seu nível, acções de ajuda humanitária,
em articulação com organismos nacionais e internacionais,
no âmbito da respectiva área de intervenção;

f) Elaborar um relatório semestral sobre as actividades desen-
volvidas.

2 — São exercidas, respectivamente:

a) Pela Divisão de Apoio à Sociedade Civil, as competências
previstas nas alíneas a) a d) do número anterior;

b) Pela Divisão de Ajuda Humanitária, a competência prevista
na alínea e) do número anterior.

Artigo 7.o

Direcção de Serviços de Administração

1 — Compete à Direcção de Serviços de Administração assegurar
a coordenação das actividades relativas à administração e gestão dos
recursos humanos, financeiros e patrimoniais do IPAD, à logística
documental e informática e, em especial:

a) Assegurar a contabilidade do Instituto;
b) Efectuar os pagamentos autorizados;
c) Elaborar o relatório anual da execução orçamental, bem como

os instrumentos de gestão provisional;
d) Assegurar os procedimentos adjudicatórios de contratos de

aquisição e locação de bens e serviços e os de empreitadas
de obras públicas para todos os serviços do IPAD, salvo deter-
minação em contrário do presidente;

e) Assegurar a gestão e manutenção das instalações e equipa-
mentos do IPAD, nomeadamente nos países onde disponha
de instalações próprias;

f) Acompanhar e assegurar a gestão dos investimentos previstos
no Programa de Investimentos e Despesas de Desenvolvi-
mento da Administração Central (PIDDAC);

g) Identificar as necessidades de formação e qualificação pro-
fissionais, elaborando o plano anual de formação;

h) Estudar e propor a aplicação de métodos adequados à selec-
ção de pessoal, seu recrutamento e promoção;

i) Elaborar um relatório semestral sobre a situação dos recursos
humanos;

j) Promover a difusão de material informativo relevante e apoiar
ou executar a edição de publicações na área da ajuda pública
ao desenvolvimento;

l) Assegurar a pesquisa, aquisição, tratamento, difusão, bem
como a organização e conservação, de toda a informação
relevante para a actividade do IPAD;

m) Reunir e processar toda a informação sobre a ajuda pública
ao desenvolvimento promovida por entidades privadas, com
ou sem apoio público;

n) Superintender na organização, actualização e conservação da
biblioteca e do arquivo específico;

o) Assegurar a ligação com os serviços congéneres nacionais e
estrangeiros;

p) Manter os serviços informados sobre a actividade do Instituto;
q) Assegurar os procedimentos inerentes à tradução, edição e

distribuição de publicações da responsabilidade do Instituto;
r) Coordenar as acções na área da informática necessárias à

prossecução das atribuições do IPAD;
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s) Criar e assegurar as condições para a realização do registo
informático dos documentos e dos elementos de informação
respeitantes à actividade do IPAD e a criação, organização
e actualização de bases de dados;

t) Colaborar com os restantes serviços do Instituto, de modo
a assegurar as necessidades de tratamento da informação;

u) Assegurar o funcionamento e a manutenção dos equipamen-
tos informáticos e garantir a segurança do sistema informático;

v) Informatizar os serviços do Instituto e assegurar a transmissão
interna e externa de dados e a ligação aos serviços do Minis-
tério dos Negócios Estrangeiros.

2 — São exercidas, respectivamente:

a) Pela Divisão de Gestão Financeira e Patrimonial, as com-
petências previstas nas alíneas a) a f) do número anterior;

b) Pela Divisão de Recursos Humanos, as competências previstas
nas alíneas g) a i) do número anterior;

c) Pelo Centro de Documentação e Informação, as competências
previstas nas alíneas j) a q) do número anterior;

d) Pelo Centro de Informática, as competências previstas nas
alíneas r) a v) do número anterior.

3 — A Divisão de Gestão Financeira e Patrimonial compreende
o Núcleo de Apoio Técnico, a Secção de Expediente e Apoio Geral,
a Secção de Contabilidade e a Secção de Património, com funções
de apoio técnico e administrativo nas respectivas áreas.

4 — A Divisão de Recursos Humanos compreende o Núcleo de
Apoio Técnico, a Secção de Pessoal e a Secção de Processamento
de Vencimentos e Abonos, com funções de apoio técnico e admi-
nistrativo nas respectivas áreas.

5 — O Centro de Documentação e Informação e o Centro de Infor-
mática são dirigidos por chefes de divisão.

Artigo 8.o

Gabinete de Apoio ao Conselho Directivo

1 — Compete ao Gabinete de Apoio ao Conselho Directivo exercer
funções no âmbito do apoio geral e assessoria específica ao conselho
directivo do IPAD, nomeadamente:

a) Prestar assessoria de natureza específica aos órgãos do IPAD;
b) Prestar apoio de secretariado ao presidente e aos vogais do

conselho directivo;
c) Preparar e apoiar a realização das reuniões do conselho

directivo;
d) Preparar e apoiar a realização das reuniões em que o IPAD

participe, nomeadamente da Comissão Interministerial para
a Cooperação e do Conselho Consultivo para a Cooperação,
e assegurar a articulação com os respectivos membros;

e) Coordenar e assegurar acções no âmbito da comunicação,
imagem e visibilidade externa das acções do IPAD, em arti-
culação com o Centro de Documentação e Informação.

2 — O Gabinete de Apoio ao Conselho Directivo compreende um
Núcleo de Apoio Jurídico e um Núcleo de Controlo de Gestão e
Desenvolvimento Organizacional, com a competência prevista, res-
pectivamente, no artigo seguinte e no artigo 10.o

Artigo 9.o

Núcleo de Apoio Jurídico

Compete ao Núcleo de Apoio Jurídico exercer funções no âmbito
do apoio e assessoria jurídica aos órgãos e serviços do IPAD,
nomeadamente:

a) Elaborar pareceres e informações sobre as questões que lhe
forem submetidas pelo presidente e pelo conselho directivo;

b) Acompanhar processos judiciais e extrajudiciais;
c) Apresentar propostas sobre qualquer matéria de natureza jurí-

dica relacionada com o IPAD;
d) Criar e manter actualizada uma base de dados jurídica, em

articulação com o CDI e o CINF.

Artigo 10.o

Núcleo de Controlo de Gestão e Desenvolvimento Organizacional

Compete ao Núcleo de Controlo de Gestão e Desenvolvimento
Organizacional:

a) Desenvolver o sistema de informação para a gestão, com base
na monitorização de indicadores de desempenho organi-
zacional;

b) Desenvolver soluções e modelos de organização e gestão para
o IPAD;

c) Acompanhar a instalação dos modelos e instrumentos de
desenvolvimento organizacional adoptados pelo IPAD;

d) Acompanhar a execução da reforma da Administração Pública
no IPAD.

Despacho n.o 22 252/2004 (2.a série). — 1 — Nos termos dos
artigos 2.o, n.o 1, 4.o e 6.o do Decreto-Lei n.o 262/88, de 23 de Julho,
nomeio adjunto do meu Gabinete o primeiro-secretário de embaixada
Dr. João Manuel Mendes Ribeiro de Almeida.

2 — Ao abrigo do disposto no n.o 3 do artigo 3.o do Decreto-Lei
n.o 262/88, de 23 de Julho, designo o Dr. João Manuel Mendes Ribeiro
de Almeida para substituir o meu chefe do Gabinete nas suas ausências
ou impedimentos.

14 de Outubro de 2004. — O Secretário de Estado dos Negócios
Estrangeiros e da Cooperação, Henrique José Praia da Rocha de Freitas.

Secretaria-Geral

Despacho n.o 22 253/2004 (2.a série). — Nos termos do n.o 3
do artigo 21.o da Lei n.o 2/2004, de 15 de Janeiro, da alínea a) do
n.o 2 do artigo 10.o e do quadro anexo a que se refere o n.o 1 do
artigo 23.o do Decreto-Lei n.o 49/94, de 24 de Fevereiro, nomeio
a técnica superior de orçamento e conta do quadro de pessoal da
Direcção-Geral do Orçamento Dr.a Maria João Magalhães Caldeira
para o cargo de chefe de divisão de Gestão Orçamental da Direcção
de Serviços de Administração Financeira do Departamento Geral de
Administração do quadro do pessoal dirigente do Ministério dos Negó-
cios Estrangeiros, com efeitos a partir de 1 de Setembro de 2004,
indo ocupar o lugar vago decorrente da cessação de funções da técnica
superior principal do quadro I do pessoal do Ministério dos Negócios
Estrangeiros Dr.a Ana Maria Fernandes Veiga.

A funcionária é nomeada para o exercício do referido cargo por
ser a candidata cujo perfil se revelou mais ajustado ao exercício das
funções pretendidas e por possuir reconhecida aptidão e experiência
profissional adequada, conforme curriculum vitae em anexo.

17 de Agosto de 2004. — O Secretário-Geral, Rui Quartin Santos.

Sinopse curricular

Identificação:

Nome — Maria João Magalhães Caldeira;
Data de nascimento — 10 de Setembro de 1969;
Naturalidade — Amadora.

Habilitações académicas — licenciada em Gestão (1988-1993) pelo
Instituto Superior de Economia e Gestão (ISEG) da Universidade
Técnica de Lisboa.

Experiência profissional na Administração Pública:

Desde Maio de 2004 — técnica superior de orçamento e conta
especialista da carreira de pessoal técnico superior de orça-
mento e conta da Direcção-Geral do Orçamento;

De Agosto de 2002 a Julho de 2004 — chefe de divisão de Gestão
Financeira da Secretaria-Geral do Ministério do Justiça;

De Junho de 2000 a Abril de 2004 — técnica superior de orça-
mento e conta principal da carreira de pessoal técnico superior
de orçamento e conta da Direcção-Geral do Orçamento;

De Janeiro de 1998 a Junho de 2000 — técnica superior de
2.a classe, transitando para a carreira de pessoal técnico supe-
rior de orçamento e conta do quadro da Direcção-Geral do
Orçamento, para a categoria de técnico superior de orçamento
e conta;

De Outubro de 1996 a Janeiro de 1998 — estagiária da carreira
técnica superior da Direcção-Geral do Orçamento do Minis-
tério das Finanças, exercendo funções de auditoria na Direcção
de Serviços de Auditoria.

Formação profissional nas áreas de auditoria, financeira, orçamental,
contabilística, jurídica e de recursos humanos.

Outras informações — inscrita na Câmara dos Técnicos Oficiais de
Contas (CTOC).

Departamento Geral de Administração

Despacho (extracto) n.o 22 254/2004 (2.a série). — Por des-
pacho do secretário-geral de 6 de Outubro de 2004:

Rita Brasil de Brito, técnica superior de 2.a classe do quadro I do
pessoal do Ministério dos Negócios Estrangeiros, pessoal técnico,
a exercer as funções de jurista na Direcção dos Serviços de Assuntos
de Justiça do Governo da Região Administrativa Especial de Macau,
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da República Popular da China — prorrogada a licença especial,
pelo período de um ano, a fim de continuar a exercer as mesmas
funções, com efeitos a partir de 31 de Outubro de 2004. (Não
carece de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)

8 de Outubro de 2004. — O Director, Renato Pinho Marques.

Despacho (extracto) n.o 22 255/2004 (2.a série):

José Tadeu da Costa Sousa Soares, ministro plenipotenciário de
1.a classe do quadro I do pessoal do Ministério dos Negócios Estran-
geiros, pessoal diplomático, a exercer o cargo de director-geral dos
Assuntos Comunitários — despacho do Primeiro-Ministro e do
Ministro dos Negócios Estrangeiros e das Comunidades Portuguesas
de 1 de Julho de 2004 promovendo-o a embaixador, continuando
a exercer o referido cargo.

José Duarte da Câmara Ramalho Ortigão, ministro plenipotenciário
de 1.a classe do quadro I do pessoal do Ministério dos Negócios
Estrangeiros, pessoal diplomático, a exercer o cargo de embaixador
de Portugal em Atenas — despacho do Primeiro-Ministro e do
Ministro dos Negócios Estrangeiros e das Comunidades Portuguesas
de 1 de Julho de 2004 promovendo-o a embaixador, continuando
a exercer o referido cargo.

(Não carece de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)

18 de Outubro de 2004. — O Director, Renato Pinho Marques.

Despacho (extracto) n.o 22 256/2004 (2.a série). — Por des-
pacho de 23 de Julho de 2004:

Maria de Lurdes Gonçalves Afonso, técnica superior de 2.a classe
do quadro do pessoal do Instituto Geográfico Português — requi-
sitada pelo período de um ano, com efeitos a partir de 1 de Outubro
de 2004. (Não carece de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)

18 de Outubro de 2004. — O Director, Renato Pinho Marques.

Despacho (extracto) n.o 22 257/2004 (2.a série). — Por des-
pacho de 30 de Agosto de 2004:

Filipe Alcobia de Moraes Sarmento Honrado, técnico superior de
2.a classe do quadro I do pessoal do Ministério dos Negócios Estran-
geiros, pessoal técnico superior — autorizado o termo da licença
sem vencimento e a consequente integração nos serviços do Minis-
tério dos Negócios Estrangeiros, com efeitos a partir de 1 de Outu-
bro de 2004. Destacado como perito nacional a partir de 1 de
Dezembro de 2004 para a Comissão Europeia, Direcção-Geral das
Relações Externas Unidade H/2, em Bruxelas. (Não carece de fis-
calização prévia do Tribunal de Contas.)

18 de Outubro de 2004. — O Director, Renato Pinho Marques.

Despacho (extracto) n.o 22 258/2004 (2.a série). — Por des-
pachos de 6 de Outubro de 2004:

Hamid Krad, auxiliar de serviço do quadro único de contratação a
exercer funções na Embaixada de Portugal em Rabat — reclassi-
ficado para a categoria de motorista.

Edwin Bagay, auxiliar administrativo do quadro único de contratação
a exercer funções na Embaixada de Portugal em Telavive — reclas-
sificado para a categoria de motorista.

Reydel Gonzalez, jardineiro do quadro único de contratação a exercer
funções na Embaixada de Portugal em Havana — reclassificado
para a categoria de motorista.

Mário Lobo, guarda do quadro único de contratação a exercer funções
na Embaixada de Portugal em Maputo — reclassificado para a cate-
goria de motorista.

(Não carece de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)

19 de Outubro de 2004. — O Director, Renato Pinho Marques.

Despacho (extracto) n.o 22 259/2004 (2.a série):

Ann Rose Mulrane, assistente administrativa principal do quadro
único de contratação dos Serviços Externos do Ministério dos Negó-
cios Estrangeiros — cessou funções com efeitos a 31 de Outubro
de 2004, em virtude de ter denunciado o seu contrato de trabalho.
(Não carece de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)

21 de Outubro de 2004. — Pelo Director, o Director-Adjunto, Luís
Lorvão.

MINISTÉRIO DA ADMINISTRAÇÃO INTERNA

Gabinete do Secretário de Estado Adjunto
do Ministro da Administração Interna

Despacho n.o 22 260/2004 (2.a série). — Nos termos do disposto
no n.o 1 do artigo 6.o, conjugado com o n.o 1 do artigo 2.o, ambos
do Decreto-Lei n.o 262/88, de 23 de Julho, exonero, a seu pedido,
Maria Teresa Inácio Santos das funções de secretária pessoal que
desempenha no meu Gabinete, com efeitos a partir de 9 de Outubro
de 2004.

8 de Outubro de 2004. — O Secretário de Estado Adjunto do Minis-
tro da Administração Interna, António Paulo Martins Pereira Coelho.

Gabinete do Secretário de Estado
da Administração Interna

Despacho n.o 22 261/2004 (2.a série). — Nos termos do disposto
nos artigos 4.o e 16.o da Lei n.o 49/99, de 22 de Junho, em conformidade
com o estipulado no n.o 4 do artigo 37.o da Lei n.o 2/2004, de 15
de Janeiro, nomeio em comissão de serviço a licenciada Maria Inês
Sousa Lopes Dias Costa Carvalho para o cargo de chefe de divisão
de Recursos Financeiros e Materiais do quadro de pessoal da Secre-
taria-Geral do Ministério da Administração Interna.

O presente despacho está isento de fiscalização prévia do Tribunal
de Contas.

8 de Outubro de 2004. — O Secretário de Estado da Administração
Interna, Nuno Miguel Miranda de Magalhães.

Direcção-Geral de Viação

Despacho n.o 22 262/2004 (2.a série). — Por despacho do sub-
director-geral de Viação de 27 de Setembro de 2004, no uso de poderes
delegados no despacho n.o 20 333/2003:

Isabel Maria Falcão de Oliveira — reclassificada em lugar vago da
categoria de especialista de informática, grau I, nível 2, da carreira
de especialista de informática, em conformidade com as regras esta-
belecidas no n.o 1 do artigo 10.o do Decreto-Lei n.o 497/99. (Isento
de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)

28 de Setembro de 2004. — Pelo Subdirector-Geral, (Assinatura
ilegível.)

Despacho n.o 22 263/2004 (2.a série). — Por despachos do sub-
director-geral de Viação de 13 de Setembro de 2004, no uso de poderes
delegados no despacho n.o 20 333/2003, e do presidente da Obra Social
do Ministério das Obras Públicas de 24 de Setembro de 2004:

Olga Maria Soares Vasco Roseiro, chefe de secção — autorizada a
transferência para o quadro de pessoal da Direcção-Geral de Via-
ção, com efeitos a 1 de Outubro de 2004. (Isento de fiscalização
prévia do Tribunal de Contas.)

4 de Outubro de 2004. — O Subdirector-Geral, João Leitão.

Despacho n.o 22 264/2004 (2.a série). — Por despachos do sub-
director-geral de Viação de 2 de Julho de 2004, no uso de poderes
delegados no despacho n.o 20 333/2003, e do director da Polícia Judi-
ciária Militar:

Carlos Albano da Cruz Correia, motorista de ligeiros — autorizada
a transferência para o quadro de pessoal da Direcção-Geral de
Viação. (Isento de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)

4 de Outubro de 2004. — O Subdirector-Geral, João Leitão.

Despacho n.o 22 265/2004 (2.a série). — Por despachos do direc-
tor-geral de Viação de 22 de Janeiro de 2004 e do director nacio-
nal-adjunto da Polícia de Segurança Pública de 23 de Julho de 2004:

Virgílio da Costa Saraiva de Sá, subcomissário M/135155 do C. M. de
Lisboa — requisitado à PSP como oficial de ligação, com efeitos
a 1 de Outubro de 2004. (Isento de fiscalização prévia do Tribunal
de Contas.)

6 de Outubro de 2004. — O Subdirector-Geral, João Leitão.
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Despacho n.o 22 266/2004 (2.a série). — Por despacho do sub-
director-geral de Viação de 13 de Setembro de 2004, no uso de poderes
delegados no despacho n.o 20 333/2003, e na sequência de parecer
da Secretaria-Geral do Ministério da Administração Interna:

Licenciados Fernando Lucas Martins de Oliveira, Manuel Augusto
Barbosa de Sousa, Maria Eduarda da Silva Mendes Rodrigues e
Osvaldo Francisco Gouveia Ribeiro — autorizadas as nomeações
na categoria de assessor principal da carreira de engenharia, com
efeitos reportados a 23 de Abril de 2004. (Isento de fiscalização
prévia do Tribunal de Contas.)

6 de Outubro de 2004. — O Subdirector-Geral, João Leitão.

Despacho n.o 22 267/2004 (2.a série). — Por despachos do sub-
director-geral de Viação de 2 de Julho de 2004, no uso de poderes
delegados no despacho n.o 20 333/2003, e do secretário-geral-adjunto
do Ministério da Educação de 21 de Setembro de 2004:

Maria Palmira Parafita Lourenço Pereira, assistente administrativa —
autorizada a transferência para o quadro de pessoal da Direcção-
-Geral de Viação. (Isento de fiscalização prévia do Tribunal de
Contas.)

7 de Outubro de 2004. — O Subdirector-Geral, João Leitão.

Rectificação n.o 2013/2004. — Por ter sido publicado com ine-
xactidão no Diário da República, 2.a série, n.o 241, de 13 de Outubro
de 2004, o despacho n.o 21 021/2004, rectifica-se que onde se lê «Carlos
Manuel Martins Ferreira Vicente, candidato pertencente ao quadro
de pessoal da Direcção-Geral de Pessoal e Recrutamento Militar —
colocado na Delegação de Viação de Viseu.» deve ler-se «Carlos
Manuel Martins Ferreira Vicente, candidato não pertencente ao qua-
dro de pessoal da Direcção-Geral de Viação — colocado na Delegação
de Viação de Viseu.». (Isento de fiscalização prévia do Tribunal de
Contas.)

13 de Outubro de 2004. — O Subdirector-Geral, João Leitão.

Inspecção-Geral da Administração Interna

Despacho n.o 22 268/2004 (2.a série). — Nos termos do disposto
nos artigos 6.o do Decreto-Lei n.o 227/95, de 11 de Setembro, e 9.o
da Lei n.o 2/2004, de 15 de Janeiro, e ainda no uso da faculdade
conferida pelo despacho do Ministro da Administração Interna
n.o 20 893/2004, de 21 de Setembro, e nos artigos 35.o e 36.o do Código
do Procedimento Administrativo, delego e subdelego no subinspec-
tor-geral da Administração Interna, procurador-geral-adjunto, licen-
ciado José Vicente Gomes de Almeida, com faculdade de subde-
legação, as seguintes competências:

1 — Em matéria de recursos humanos:
1.1 — Autorizar a prestação de trabalho extraordinário em dia de

descanso semanal, descanso complementar e feriado, nos termos do
artigo 34.o do Decreto-Lei n.o 259/98, de 18 de Agosto;

1.2 — Justificar ou injustificar as faltas;
1.3 — Conceder licenças por período superior a 30 dias, com excep-

ção de licença sem vencimento por um ano por motivo de interesse
público e de licença ilimitada, bem como autorizar o regresso à
actividade;

1.4 — Autorizar a frequência de acções de formação;
1.5 — Autorizar a passagem de certidões que devam ser passadas

pela Secção de Pessoal, Contabilidade e Economato;
1.6 — Conceder a recuperação de vencimento do exercício perdido

por motivo de doença.
2 — Em matéria de orçamento e realização de despesas:
2.1 — Autorizar as despesas com aquisição de bens e serviços até

ao montante de E 25 000;
2.2 — Praticar todos os actos subsequentes à realização de despesas

após a respectiva autorização;
2.3 — Autorizar deslocações em serviço, em território nacional,

qualquer que seja o meio de transporte, bem como o processamento
de correspondentes abonos e despesas com aquisição de bilhetes e
títulos de transporte e de ajudas de custo, antecipadas ou não.

3 — Em matéria de gestão de instalações e equipamentos:
3.1 — Superintender na utilização racional das instalações afectas

à Inspecção-Geral da Administração Interna;
3.2 — Velar pela existência de condições de higiene e segurança

no trabalho;
3.3 — Gerir a utilização, manutenção e conservação do equipa-

mento afecto ao serviço.
4 — Em geral:
4.1 — Assinar a correspondência expedida no âmbito da Secção

de Pessoal, Economato e Contabilidade.
5 — Ficam ratificados todos os actos entretanto praticados.

6 — Revogo o meu despacho de 26 de Setembro de 2002, publicado
sob o n.o 21 967/2002 (2.a série) no Diário da República, 2.a série,
de 11 de Outubro de 2002.

18 de Outubro de 2004. — O Inspector-Geral, António Henrique
Rodrigues Maximiano.

Despacho n.o 22 269/2004 (2.a série). — Nos termos do disposto
nos artigos 6.o do Decreto-Lei n.o 227/95, de 11 de Setembro, e 9.o
da Lei n.o 2/2004, de 15 de Janeiro, e ainda no uso da faculdade
conferida pelo despacho do Ministro da Administração Interna
n.o 20 893/2004, de 21 de Setembro, e nos artigos 35.o e 36.o do Código
do Procedimento Administrativo, delego e subdelego na subinspec-
tora-geral da Administração Interna, juíza de direito, licenciada Maria
José Raminhos Leitão Nogueira, com faculdade de subdelegação, as
seguintes competências:

1 — Em matéria de recursos humanos:
1.1 — Assinar os termos de aceitação, nos termos do n.o 1 do

artigo 10.o do Decreto-Lei n.o 427/89, de 7 de Dezembro;
1.2 — Autorizar o gozo e acumulação de férias e aprovar o res-

pectivo mapa anual;
1.3 — Autorizar os funcionários a conduzir viaturas ao serviço da

Inspecção-Geral da Administração Interna, nos termos do artigo 13.o,
n.o 1, do Decreto-Lei n.o 50/78, de 28 de Março.

2 — Em matéria de orçamento e realização de despesas:
2.1 — Aprovar minutas e contratos relativos a aquisição de bens

e serviços até ao montante da competência do inspector-geral, nos
termos do disposto nos artigos 27.o e 64.o do Decreto-Lei n.o 197/99,
de 8 de Junho;

2.2 — Autorizar despesas com aquisição de vens e serviços até ao
montante de E 25 000;

2.3 — Autorizar deslocações em serviço, em território nacional,
qualquer que seja o meio de transporte, bem como o processamento
dos correspondentes abonos e despesas com aquisição de bilhetes
e títulos de transporte e de ajudas de custo, antecipadas ou não.

3 — Ficam ratificados todos os actos entretanto praticados.
4 — Revogo o meu despacho n.o 21 968/2002 (2.a série), de 26 de

Setembro, publicado no Diário da República, 2.a série, de 11 de Outu-
bro de 2002.

18 de Outubro de 2004. — O Inspector-Geral, António Henrique
Rodrigues Maximiano.

Serviço de Estrangeiros e Fronteiras

Aviso n.o 10 098/2004 (2.a série). — Por decreto do Secretário
de Estado da Administração Interna de 27 de Setembro de 2004,
foi concedida a nacionalidade portuguesa, por naturalização, a Madu-
reiro Manuel Fortunato, natural de Luanda, República de Angola,
de nacionalidade angolana, nascido em 31 de Maio de 1973, 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.

2 de Outubro de 2004. — O Director-Geral-Adjunto, Nuno Soares
de Oliveira.

Aviso n.o 10 099/2004 (2.a série). — Por decreto do Secretário
de Estado da Administração Interna de 27 de Setembro de 2004,
foi concedida a nacionalidade portuguesa, por naturalização, a Celes-
tina Mendes Correia de Vasconcelos Augusto, natural de Caxito,
República de Angola, de nacionalidade cabo-verdiana, nascida em
19 de Maio de 1975, 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.

2 de Outubro de 2004. — O Director-Geral-Adjunto, Nuno Soares
de Oliveira.

Aviso n.o 10 100/2004 (2.a série). — Por decreto do Secretário
de Estado da Administração Interna de 27 de Setembro de 2004,
foi concedida a nacionalidade portuguesa, por naturalização, a Assa-
nato Djaló, natural de Gabú, República da Guiné-Bissau, de nacio-
nalidade guineense, nascida em 1 de Janeiro de 1972, a qual poderá
gozar os direitos e prerrogativas inerentes depois de cumprido o dis-
posto 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.

2 de Outubro de 2004. — O Director-Geral-Adjunto, Nuno Soares
de Oliveira.



15 972 DIÁRIO DA REPÚBLICA — II SÉRIE N.o 256 — 30 de Outubro de 2004

Aviso n.o 10 101/2004 (2.a série). — Por decreto do Secretário
de Estado da Administração Interna de 27 de Setembro de 2004,
foi concedida a nacionalidade portuguesa, por naturalização, a Fran-
cisco Mendes Vieira Tavares, natural de São Salvador do Mundo,
República de Cabo Verde, de nacionalidade cabo-verdiana, nascido
em 1 de Dezembro de 1960, o qual poderá gozar os direitos e prer-
rogativas 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-
duzidas pelos Decretos-Leis n.os 253/94, de 20 de Outubro, e 37/97,
de 31 de Janeiro.

2 de Outubro de 2004. — O Director-Geral-Adjunto, Nuno Soares
de Oliveira.

Aviso n.o 10 102/2004 (2.a série). — Por decreto do Secretário
de Estado da Administração Interna de 27 de Setembro de 2004,
foi concedida a nacionalidade portuguesa, por naturalização, a Eusébio
Carvalho, natural de Bissau, República da Guiné-Bissau, de nacio-
nalidade guineense, nascido em 13 de Maio de 1951, o qual poderá
gozar os direitos e prerrogativas inerentes depois de cumprido o dis-
posto 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.

2 de Outubro de 2004. — O Director-Geral-Adjunto, Nuno Soares
de Oliveira.

Aviso n.o 10 103/2004 (2.a série). — Por decreto do Secretário
de Estado da Administração Interna de 27 de Setembro de 2004,
foi concedida a nacionalidade portuguesa, por naturalização, a Fran-
cisco de Oliveira, natural de Cacheu, República da Guiné-Bissau,
de nacionalidade guineense, nascido em 11 de Junho 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 introduzidas pelos Decretos-Leis n.os 253/94, de
20 de Outubro, e 37/97, de 31 de Janeiro.

2 de Outubro de 2004. — O Director-Geral-Adjunto, Nuno Soares
de Oliveira.

Aviso n.o 10 104/2004 (2.a série). — Por decreto do Secretário
de Estado da Administração Interna de 27 de Setembro de 2004,
foi concedida a nacionalidade portuguesa, por naturalização, a Lui-
zinho Fernando Gomes, natural de Bissau, República da Guiné-Bissau,
de nacionalidade guineense, nascido em 19 de Novembro 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.

2 de Outubro de 2004. — O Director-Geral-Adjunto, Nuno Soares
de Oliveira.

Aviso n.o 10 105/2004 (2.a série). — Por decreto do Secretário
de Estado da Administração Interna de 27 de Setembro de 2004,
foi concedida a nacionalidade portuguesa, por naturalização, a Cruz
Pinto Có, natural de Prabis, República da Guiné-Bissau, de nacio-
nalidade guineense, nascido em 20 de Fevereiro de 1972, o qual poderá
gozar os direitos e prerrogativas inerentes depois de cumprido o dis-
posto 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.

2 de Outubro de 2004. — O Director-Geral-Adjunto, Nuno Soares
de Oliveira.

Aviso n.o 10 106/2004 (2.a série). — Por decreto do Secretário
de Estado da Administração Interna de 27 de Setembro de 2004,
foi concedida a nacionalidade portuguesa, por naturalização, a Alcides
Furtado de Horta, natural de Santa Catarina, República de Cabo
Verde, de nacionalidade cabo-verdiana, nascido em 25 de Março 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.

2 de Outubro de 2004. — O Director-Geral-Adjunto, Nuno Soares
de Oliveira.

Aviso n.o 10 107/2004 (2.a série). — Por decreto do Secretário
de Estado da Administração Interna de 27 de Setembro de 2004,
foi concedida a nacionalidade portuguesa, por naturalização, a Antó-
nio Mendes Borges, natural de Santa Catarina, República de Cabo
Verde, de nacionalidade cabo-verdiana, nascido em 30 de Dezembro

de 1966, 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.

2 de Outubro de 2004. — O Director-Geral-Adjunto, Nuno Soares
de Oliveira.

Aviso n.o 10 108/2004 (2.a série). — Por decreto do Secretário
de Estado da Administração Interna de 27 de Setembro de 2004,
foi concedida a nacionalidade portuguesa, por naturalização, a Silvério
Luis de Carvalho Sá Nogueira Miranda, natural de Nossa Senhora
da Graça, República de Cabo Verde, de nacionalidade cabo-verdiana,
nascido em 26 de Fevereiro de 1975, 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-
duzidas pelos Decretos-Leis n.os 253/94, de 20 de Outubro, e 37/97,
de 31 de Janeiro.

2 de Outubro de 2004. — O Director-Geral-Adjunto, Nuno Soares
de Oliveira.

Aviso n.o 10 109/2004 (2.a série). — Por decreto do Secretário
de Estado da Administração Interna de 27 de Setembro de 2004,
foi concedida a nacionalidade portuguesa, por naturalização, a Carlos
Alberto Almeida Sousa Mascarenhas, natural de Bissau, República
da Guiné-Bissau, de nacionalidade cabo-verdiana, nascido em 5 de
Setembro de 1963, 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.

2 de Outubro de 2004. — O Director-Geral-Adjunto, Nuno Soares
de Oliveira.

Aviso n.o 10 110/2004 (2.a série). — Por decreto do Secretário
de Estado da Administração Interna de 27 de Setembro de 2004,
foi concedida a nacionalidade portuguesa, por naturalização, a Justino
Teodoro Paula, natural de São João Baptista, República de Cabo
Verde, de nacionalidade cabo-verdiana, nascido em 28 de Fevereiro
de 1959, 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.

2 de Outubro de 2004. — O Director-Geral-Adjunto, Nuno Soares
de Oliveira.

Aviso n.o 10 111/2004 (2.a série). — Por decreto do Secretário
de Estado da Administração Interna de 27 de Setembro de 2004,
foi concedida a nacionalidade portuguesa, por naturalização, a Fran-
cisco Moreira da Costa, natural de Santa Catarina, República de Cabo
Verde, de nacionalidade cabo-verdiana, nascido em 4 de Maio de
1958, 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.

2 de Outubro de 2004. — O Director-Geral-Adjunto, Nuno Soares
de Oliveira.

Aviso n.o 10 112/2004 (2.a série). — Por decreto do Secretário
de Estado da Administração Interna de 27 de Setembro de 2004,
foi concedida a nacionalidade portuguesa, por naturalização, a Julião
Correia Miranda, natural de Santiago Maior, República de Cabo
Verde, de nacionalidade cabo-verdiana, nascido em 16 de Março de
1967, 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.

2 de Outubro de 2004. — O Director-Geral-Adjunto, Nuno Soares
de Oliveira.

Aviso n.o 10 113/2004 (2.a série). — Por decreto do Secretário
de Estado da Administração Interna de 27 de Setembro de 2004,
foi concedida a nacionalidade portuguesa, por naturalização, a Pedro
Monteiro Fortes, natural de Nossa Senhora da Luz, República de
Cabo Verde, de nacionalidade cabo-verdiana, nascido em 4 de Feve-
reiro de 1972, o qual poderá gozar os direitos e prerrogativas inerentes
depois de cumprido o disposto no artigo 34.o do Decreto-Lei
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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.

2 de Outubro de 2004. — O Director-Geral-Adjunto, Nuno Soares
de Oliveira.

Aviso n.o 10 114/2004 (2.a série). — Por decreto do Secretário
de Estado da Administração Interna de 27 de Setembro de 2004,
foi concedida a nacionalidade portuguesa, por naturalização, a Mar-
celina Andreza Rocha, natural de São João Baptista, República de
Cabo Verde, de nacionalidade cabo-verdiana, nascida em 18 de
Dezembro de 1950, 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.

2 de Outubro de 2004. — O Director-Geral-Adjunto, Nuno Soares
de Oliveira.

Aviso n.o 10 115/2004 (2.a série). — Por decreto do Secretário
de Estado da Administração Interna de 27 de Setembro de 2004,
foi concedida a nacionalidade portuguesa, por naturalização, a Helena
Maria da Cruz Ferreira, natural de Nossa Senhora do Livramento,
República de Cabo Verde, de nacionalidade cabo-verdiana, nascida
em 4 de Dezembro de 1971, a qual poderá gozar os direitos e prer-
rogativas 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-
duzidas pelos Decretos-Leis n.os 253/94, de 20 de Outubro, e 37/97,
de 31 de Janeiro.

2 de Outubro de 2004. — O Director-Geral-Adjunto, Nuno Soares
de Oliveira.

Aviso n.o 10 116/2004 (2.a série). — Por decreto do Secretário
de Estado da Administração Interna de 27 de Setembro de 2004,
foi concedida a nacionalidade portuguesa, por naturalização, a Arlindo
Furtado da Veiga, natural de Santa Catarina, República de Cabo
Verde, de nacionalidade cabo-verdiana, nascido em 20 de Junho de
1965, 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.

2 de Outubro de 2004. — O Director-Geral-Adjunto, Nuno Soares
de Oliveira.

Aviso n.o 10 117/2004 (2.a série). — Por decreto do Secretário
de Estado da Administração Interna de 27 de Setembro de 2004,
foi concedida a nacionalidade portuguesa, por naturalização, a Domin-
gos Vieira Fernandes, natural de São salvador, República de Cabo
Verde, de nacionalidade cabo-verdiana, nascido em 28 de Fevereiro
de 1965, 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.

2 de Outubro de 2004. — O Director-Geral-Adjunto, Nuno Soares
de Oliveira.

Aviso n.o 10 118/2004 (2.a série). — Por decreto do Secretário
de Estado da Administração Interna de 27 de Setembro de 2004,
foi concedida a nacionalidade portuguesa, por naturalização, a José
António Sousa, natural de São João Baptista, República de Cabo
Verde, de nacionalidade cabo-verdiana, nascido em 22 de Fevereiro
de 1957, 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.

2 de Outubro de 2004. — O Director-Geral-Adjunto, Nuno Soares
de Oliveira.

Aviso n.o 10 119/2004 (2.a série). — Por decreto do Secretário
de Estado da Administração Interna de 27 de Setembro de 2004,
foi concedida a nacionalidade portuguesa, por naturalização, a Manuel
Augusto da Moura Correia, natural de Santa Catarina, República
de Cabo Verde, de nacionalidade cabo-verdiana, nascido em 16 de
Agosto de 1956, o qual poderá gozar os direitos e prerrogativas ine-
rentes 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.

2 de Outubro de 2004. — O Director-Geral-Adjunto, Nuno Soares
de Oliveira.

Aviso n.o 10 120/2004 (2.a série). — Por decreto do Secretário
de Estado da Administração Interna de 27 de Setembro de 2004,
foi concedida a nacionalidade portuguesa, por naturalização, a
Orlando Augusto dos Reis Borges, natural de Santa Catarina, Repú-
blica de Cabo Verde, de nacionalidade cabo-verdiana, nascido em
23 de Setembro de 1956, 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.

2 de Outubro de 2004. — O Director-Geral-Adjunto, Nuno Soares
de Oliveira.

Aviso n.o 10 121/2004 (2.a série). — Por decreto do Secretário
de Estado da Administração Interna de 27 de Setembro de 2004,
foi concedida a nacionalidade portuguesa, por naturalização, a João
José Santana, natural de Nossa Senhora do Rosário, República de
Cabo Verde, de nacionalidade cabo-verdiana, nascido em 15 de
Janeiro de 1951, o qual poderá gozar os direitos e prerrogativas ine-
rentes 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.

2 de Outubro de 2004. — O Director-Geral-Adjunto, Nuno Soares
de Oliveira.

Aviso n.o 10 122/2004 (2.a série). — 1 — Nos termos e para os
efeitos dos n.os 1 e 4 do artigo 38.o do Decreto-Lei n.o 204/98, de
11 de Julho, são notificados os candidatos ao concurso interno de
ingresso para admissão a estágio de 230 estagiários para provimento
de 180 lugares vagos de especialista adjunto de nível 3 da carreira
de apoio à investigação e fiscalização do quadro de pessoal do Serviço
de Estrangeiros e Fronteiras (SEF), aberto por aviso publicado no
Diário da República, 2.a série, n.o 244, de 21 de Outubro de 2003,
para, no prazo de 10 dias úteis, querendo, dizerem por escrito o
que se lhes oferecer sobre o projecto de lista de classificação final,
o qual se encontra afixado juntamente com a acta que define os
respectivos critérios no rés-do-chão do edifício sede do SEF, sito na
Rua do Conselheiro José Silvestre Ribeiro, 4, 1649-007 Lisboa, e na
sede das Direcções Regionais de Lisboa, Vale do Tejo e Alentejo,
Norte, Centro, Algarve, Madeira e Açores.

2 — Mais se informa que o processo de concurso poderá ser con-
sultado na morada acima indicada, da parte da manhã, entre as 9 horas
e as 12 horas e 30 minutos, e da parte da tarde, entre as 14 horas
e as 17 horas e 30 minutos.

19 de Outubro de 2004. — A Presidente do Júri, Mariália Baptista
Mendes.

MINISTÉRIO DA JUSTIÇA

Gabinete do Secretário de Estado
da Administração Judiciária

Despacho n.o 22 270/2004 (2.a série). — Mostrando-se urgente
iniciar os estudos com vista à reforma do sistema judiciário português,
designadamente no plano da Lei de Funcionamento e Organização
dos Tribunais Judiciais e do mapa judiciário, para melhor responder
às exigências do volume de pendências em certas comarcas, às suas
especialidades e às justas pretensões dos cidadãos pela obtenção de
uma resposta tempestiva, eficaz e justa por parte dos tribunais,
impõe-se para tal efeito constituir um grupo de trabalho.

Para coordenador desse grupo de trabalho, obtida que foi a devida
autorização por parte do Conselho Superior da Magistratura e de
harmonia com o disposto no artigo 56.o, n.o 2, do Estatuto dos Magis-
trados Judiciais, nomeio, com efeitos a partir de 1 de Outubro de
2004, o Dr. Jorge António Gonçalves Magalhães dos Santos, juiz de
direito, o qual manterá o estatuto remuneratório de origem, a que
acrescem as despesas de representação equiparadas a director-geral.

Integram ainda o grupo de trabalho que ora constituo a Dr.a Ale-
xandra Coelho Martins e o Dr. Diogo Ravara, adjuntos deste Gabinete.

14 de Outubro de 2004. — O Secretário de Estado da Administração
Judiciária, António Alberto Rodrigues Ribeiro.
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Direcção-Geral dos Registos e do Notariado

Rectificação n.o 2014/2004. — Por ter havido lapso na publicação
inserta no Diário da República, 2.a série, n.o 240, de 12 de Outubro
de 2004, a p. 15 036, rectifica-se que onde se lê «Licenciada Dalila
Maria Almeida Gomes, conservadora dos Registos Civil e Predial
de Salvaterra de Magos — nomeada para o lugar de conservadora
do Registo Civil da Batalha, e exonerada à data da posse no novo
lugar» deve ler-se «Licenciada Dalila Maria Almeida Gomes, con-
servadora dos Registos Civil e Predial de Salvaterra de
Magos — nomeada para o lugar de conservadora do Registo Civil
e Predial da Batalha, e exonerada à data da posse no novo lugar».
(Não carece de visto do Tribunal de Contas.)

15 de Outubro de 2004. — A Subdirectora-Geral, Maria Celeste
Ramos.

MINISTÉRIO DAS CIDADES, ADMINISTRAÇÃO LOCAL,
HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL

Comissão de Coordenação e Desenvolvimento
Regional de Lisboa e Vale do Tejo

Despacho (extracto) n.o 22 271/2004 (2.a série). — Por des-
pacho de 22 de Setembro de 2004 da vice-presidente da Comissão
de Coordenação e Desenvolvimento Regional de Lisboa e Vale do
Tejo:

José Francisco Coelho dos Santos, técnico superior estagiário, esca-
lão 1, índice 321, do quadro de pessoal privativo dos gabinetes
de apoio técnico, com afectação ao Gabinete de Apoio Técnico
de Abrantes — nomeado definitivamente técnico superior de
2.a classe, escalão 1, índice 400, no referido quadro. (Isento de
fiscalização prévia.)

25 de Setembro de 2004. — A Directora de Serviços, Maria Rosa
Fradinho.

Direcção-Geral das Autarquias Locais

Protocolo n.o 805/2004. — Protocolo de modernização adminis-
trativa. — Nos termos da Resolução do Conselho de Ministros
n.o 108/2001, publicada no Diário da República, 1.a série-B, de 10
de Agosto de 2001, é celebrado o presente protocolo de modernização
administrativa entre a Direcção-Geral das Autarquias Locais (DGAL),
representada pela directora-geral, e a freguesia de Vila Nova de São
Pedro, representada pelo presidente da Junta de Freguesia:

1.o

Objecto do protocolo

Constitui objecto do presente protocolo o desenvolvimento do pro-
jecto, cujo investimento global elegível é de E 24 000, «Modernização
de equipamento».

2.o

Vigência

O presente protocolo produz efeitos a partir da data da sua assi-
natura e cessa em 31 de Dezembro de 2005.

3.o

Comparticipação financeira

A freguesia beneficiará de uma comparticipação financeira do
Ministério das Cidades, Administração Local, Habitação e Desen-
volvimento Regional, dotação da DGAL, de E 12 000, correspondente
a 50 % do investimento elegível, a atribuir da seguinte forma:

2004 — E 6000;
2005 — E 6000.

4.o

Dotação orçamental

As verbas que asseguram a execução deste protocolo são inscritas
nos orçamentos da freguesia contratante e do Ministério das Cidades,
Administração Local, Habitação e Desenvolvimento Regional (dota-
ção da DGAL), de acordo com a participação financeira estabelecida.

5.o

Aplicação das verbas

Quando se verificar que as verbas atribuídas não foram aplicadas
de acordo com o previsto, a freguesia obriga-se, através deste pro-
tocolo, a restituir o montante recebido, aceitando a correspondente
retenção das verbas nas transferências relativas à participação das
entidades nos impostos do Estado, não podendo a mesma, além disso,
apresentar candidaturas no ano imediato.

6.o

Cumprimento das acções

No caso de a freguesia contratante verificar a impossibilidade de
cumprimento total ou parcial do previsto no presente protocolo,
deverá comunicar este facto atempadamente à DGAL, até à data
limite para a realização do projecto.

7.o

Acompanhamento

1 — À DGAL compete publicitar este protocolo, bem como divulgar
as acções consideradas exemplares.

2 — À DGAL incumbe ainda o acompanhamento da execução, em
termos financeiros, do presente protocolo.

3 — À freguesia contratante compete afixar, em local de acesso
ao público, cópia do presente protocolo, rubricado pelos interve-
nientes.

4 — A freguesia contratante obriga-se a elaborar um relatório final
de execução das acções compreendidas no projecto comparticipado.

30 de Setembro de 2004. — A Directora-Geral das Autarquias
Locais, Maria Eugénia Santos. — O Presidente da Junta de Freguesia
de Vila Nova de São Pedro, (Assinatura ilegível.)

Protocolo n.o 806/2004. — Protocolo de modernização adminis-
trativa. — Nos termos da Resolução do Conselho de Ministros
n.o 108/2001, publicada no Diário da República, 1.a série-B, de 10
de Agosto de 2001, é celebrado o presente protocolo de modernização
administrativa entre a Direcção-Geral das Autarquias Locais (DGAL),
representada pela directora-geral, e a freguesia de Manique do Inten-
dente, representada pelo presidente da Junta de Freguesia:

1.o

Objecto do protocolo

Constitui objecto do presente protocolo o desenvolvimento do pro-
jecto, cujo investimento global elegível é de E 27 000, «Modernização
do equipamento».

2.o

Vigência

O presente protocolo produz efeitos a partir da data da sua assi-
natura e cessa em 31 de Dezembro de 2005.

3.o

Comparticipação financeira

A freguesia beneficiará de uma comparticipação financeira do
Ministério das Cidades, Administração Local, Habitação e Desen-
volvimento Regional, dotação da DGAL, de E 13 500, correspondente
a 50 % do investimento elegível, a atribuir da seguinte forma:

2004 — E 6750;
2005 — E 6750.

4.o

Dotação orçamental

As verbas que asseguram a execução deste protocolo são inscritas
nos orçamentos da freguesia contratante e do Ministério das Cidades,
Administração Local, Habitação e Desenvolvimento Regional (dota-
ção da DGAL), de acordo com a participação financeira estabelecida.

5.o

Aplicação das verbas

Quando se verificar que as verbas atribuídas não foram aplicadas
de acordo com o previsto, a freguesia obriga-se, através deste pro-
tocolo, a restituir o montante recebido, aceitando a correspondente
retenção das verbas nas transferências relativas à participação das
entidades nos impostos do Estado, não podendo a mesma, além disso,
apresentar candidaturas no ano imediato.
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6.o

Cumprimento das acções

No caso de a freguesia contratante verificar a impossibilidade de
cumprimento total ou parcial do previsto no presente protocolo,
deverá comunicar este facto atempadamente à DGAL, até à data
limite para a realização do projecto.

7.o

Acompanhamento

1 — À DGAL compete publicitar este protocolo, bem como divulgar
as acções consideradas exemplares.

2 — À DGAL incumbe ainda o acompanhamento da execução, em
termos financeiros, do presente protocolo.

3 — À freguesia contratante compete afixar, em local de acesso
ao público, cópia do presente protocolo, rubricado pelos interve-
nientes.

4 — A freguesia contratante obriga-se a elaborar um relatório final
de execução das acções compreendidas no projecto comparticipado.

30 de Setembro de 2004. — A Directora-Geral das Autarquias
Locais, Maria Eugénia Santos. — O Presidente da Junta de Freguesia
de Manique do Intendente, (Assinatura ilegível.)

Protocolo n.o 807/2004. — Protocolo de modernização adminis-
trativa. — Nos termos da Resolução do Conselho de Ministros
n.o 108/2001, publicada no Diário da República, 1.a série-B, de 10
de Agosto de 2001, é celebrado o presente protocolo de modernização
administrativa entre a Direcção-Geral das Autarquias Locais (DGAL),
representada pela directora-geral, e a freguesia de Aveiras de Cima,
representada pelo presidente da Junta de Freguesia:

1.o

Objecto do protocolo

Constitui objecto do presente protocolo o desenvolvimento do pro-
jecto, cujo investimento global elegível é de E 37 040, «Modernização
administrativa da Junta de Freguesia de Aveiras de Cima».

2.o

Vigência

O presente protocolo produz efeitos a partir da data da sua assi-
natura e cessa em 31 de Dezembro de 2005.

3.o

Comparticipação financeira

A freguesia beneficiará de uma comparticipação financeira do
Ministério das Cidades, Administração Local, Habitação e Desen-
volvimento Regional, dotação da DGAL, de E 18 520, correspondente
a 50 % do investimento elegível, a atribuir da seguinte forma:

2004 — E 9260;
2005 — E 9260.

4.o

Dotação orçamental

As verbas que asseguram a execução deste protocolo são inscritas
nos orçamentos da freguesia contratante e do Ministério das Cidades,
Administração Local, Habitação e Desenvolvimento Regional (dota-
ção da DGAL), de acordo com a participação financeira estabelecida.

5.o

Aplicação das verbas

Quando se verificar que as verbas atribuídas não foram aplicadas
de acordo com o previsto, a freguesia obriga-se, através deste pro-
tocolo, a restituir o montante recebido, aceitando a correspondente
retenção das verbas nas transferências relativas à participação das
entidades nos impostos do Estado, não podendo a mesma, além disso,
apresentar candidaturas no ano imediato.

6.o

Cumprimento das acções

No caso de a freguesia contratante verificar a impossibilidade de
cumprimento total ou parcial do previsto no presente protocolo,
deverá comunicar este facto atempadamente à DGAL, até à data
limite para a realização do projecto.

7.o

Acompanhamento

1 — À DGAL compete publicitar este protocolo, bem como divulgar
as acções consideradas exemplares.

2 — À DGAL incumbe ainda o acompanhamento da execução, em
termos financeiros, do presente protocolo.

3 — À freguesia contratante compete afixar, em local de acesso
ao público, cópia do presente protocolo, rubricado pelos interve-
nientes.

4 — A freguesia contratante obriga-se a elaborar um relatório final
de execução das acções compreendidas no projecto comparticipado.

30 de Setembro de 2004. — A Directora-Geral das Autarquias
Locais, Maria Eugénia Santos. — O Presidente da Junta de Freguesia
de Aveiras de Cima, (Assinatura ilegível.)

Protocolo n.o 808/2004. — Protocolo de modernização adminis-
trativa. — Nos termos da Resolução do Conselho de Ministros
n.o 108/2001, publicada no Diário da República, 1.a série-B, de 10
de Agosto de 2001, é celebrado o presente protocolo de modernização
administrativa entre a Direcção-Geral das Autarquias Locais (DGAL),
representada pela directora-geral, e a freguesia de Alguber, repre-
sentada pelo presidente da Junta de Freguesia:

1.o

Objecto do protocolo

Constitui objecto do presente protocolo o desenvolvimento do pro-
jecto, cujo investimento global elegível é de E 5212, «Modernização
administrativa da Junta de Freguesia de Alguber».

2.o

Vigência

O presente protocolo produz efeitos a partir da data da sua assi-
natura e cessa em 31 de Dezembro de 2005.

3.o

Comparticipação financeira

A freguesia beneficiará de uma comparticipação financeira do
Ministério das Cidades, Administração Local, Habitação e Desen-
volvimento Regional, dotação da DGAL, de E 2606, correspondente
a 50 % do investimento elegível, a atribuir da seguinte forma:

2004 — E 1303;
2005 — E 1303.

4.o

Dotação orçamental

As verbas que asseguram a execução deste protocolo são inscritas
nos orçamentos da freguesia contratante e do Ministério das Cidades,
Administração Local, Habitação e Desenvolvimento Regional (dota-
ção da DGAL), de acordo com a participação financeira estabelecida.

5.o

Aplicação das verbas

Quando se verificar que as verbas atribuídas não foram aplicadas
de acordo com o previsto, a freguesia obriga-se, através deste pro-
tocolo, a restituir o montante recebido, aceitando a correspondente
retenção das verbas nas transferências relativas à participação das
entidades nos impostos do Estado, não podendo a mesma, além disso,
apresentar candidaturas no ano imediato.

6.o

Cumprimento das acções

No caso de a freguesia contratante verificar a impossibilidade de
cumprimento total ou parcial do previsto no presente protocolo,
deverá comunicar este facto atempadamente à DGAL, até à data
limite para a realização do projecto.

7.o

Acompanhamento

1 — À DGAL compete publicitar este protocolo, bem como divulgar
as acções consideradas exemplares.

2 — À DGAL incumbe ainda o acompanhamento da execução, em
termos financeiros, do presente protocolo.

3 — À freguesia contratante compete afixar, em local de acesso
ao público, cópia do presente protocolo, rubricado pelos interve-
nientes.
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4 — A freguesia contratante obriga-se a elaborar um relatório final
de execução das acções compreendidas no projecto comparticipado.

30 de Setembro de 2004. — A Directora-Geral das Autarquias
Locais, Maria Eugénia Santos. — O Presidente da Junta de Freguesia
de Alguber, (Assinatura ilegível.)

Protocolo n.o 809/2004. — Protocolo de modernização adminis-
trativa. — Nos termos da Resolução do Conselho de Ministros
n.o 108/2001, publicada no Diário da República, 1.a série-B, de 10
de Agosto de 2001, é celebrado o presente protocolo de modernização
administrativa entre a Direcção-Geral das Autarquias Locais (DGAL),
representada pela directora-geral, e a freguesia de Venda do Pinheiro,
representada pelo presidente da Junta de Freguesia:

1.o

Objecto do protocolo

Constitui objecto do presente protocolo o desenvolvimento do pro-
jecto, cujo investimento global elegível é de E 56 307, «Junta
nova — espaço renovado».

2.o

Vigência

O presente protocolo produz efeitos a partir da data da sua assi-
natura e cessa em 31 de Dezembro de 2005.

3.o

Comparticipação financeira

A freguesia beneficiará de uma comparticipação financeira do
Ministério das Cidades, Administração Local, Habitação e Desen-
volvimento Regional, dotação da DGAL, de E 28 153,50, correspon-
dente a 50 % do investimento elegível, a atribuir da seguinte forma:

2004 — E 14 076,75;
2005 — E 14 076,75.

4.o

Dotação orçamental

As verbas que asseguram a execução deste protocolo são inscritas
nos orçamentos da freguesia contratante e do Ministério das Cidades,
Administração Local, Habitação e Desenvolvimento Regional (dota-
ção da DGAL), de acordo com a participação financeira estabelecida.

5.o

Aplicação das verbas

Quando se verificar que as verbas atribuídas não foram aplicadas
de acordo com o previsto, a freguesia obriga-se, através deste pro-
tocolo, a restituir o montante recebido, aceitando a correspondente
retenção das verbas nas transferências relativas à participação das
entidades nos impostos do Estado, não podendo a mesma, além disso,
apresentar candidaturas no ano imediato.

6.o

Cumprimento das acções

No caso de a freguesia contratante verificar a impossibilidade de
cumprimento total ou parcial do previsto no presente protocolo,
deverá comunicar este facto atempadamente à DGAL, até à data
limite para a realização do projecto.

7.o

Acompanhamento

1 — À DGAL compete publicitar este protocolo, bem como divulgar
as acções consideradas exemplares.

2 — À DGAL incumbe ainda o acompanhamento da execução, em
termos financeiros, do presente protocolo.

3 — À freguesia contratante compete afixar, em local de acesso
ao público, cópia do presente protocolo, rubricado pelos interve-
nientes.

4 — A freguesia contratante obriga-se a elaborar um relatório final
de execução das acções compreendidas no projecto comparticipado.

30 de Setembro de 2004. — A Directora-Geral das Autarquias
Locais, Maria Eugénia Santos. — O Presidente da Junta de Freguesia
de Venda do Pinheiro, (Assinatura ilegível.)

Protocolo n.o 810/2004. — Protocolo de modernização adminis-
trativa. — Nos termos da Resolução do Conselho de Ministros
n.o 108/2001, publicada no Diário da República, 1.a série-B, de 10
de Agosto de 2001, é celebrado o presente protocolo de modernização
administrativa entre a Direcção-Geral das Autarquias Locais (DGAL),

representada pela directora-geral, e a freguesia de Cheleiros, repre-
sentada pelo presidente da Junta de Freguesia:

1.o

Objecto do protocolo

Constitui objecto do presente protocolo o desenvolvimento do pro-
jecto, cujo investimento global elegível é de E 8309, «Novas tecnologias
e valorização das instalações da Junta de Freguesia».

2.o

Vigência

O presente protocolo produz efeitos a partir da data da sua assi-
natura e cessa em 31 de Dezembro de 2005.

3.o

Comparticipação financeira

A freguesia beneficiará de uma comparticipação financeira do
Ministério das Cidades, Administração Local, Habitação e Desen-
volvimento Regional, dotação da DGAL, de E 4154,50, correspon-
dente a 50 % do investimento elegível, a atribuir da seguinte forma:

2004 — E 2077,25;
2005 — E 2077,25.

4.o

Dotação orçamental

As verbas que asseguram a execução deste protocolo são inscritas
nos orçamentos da freguesia contratante e do Ministério das Cidades,
Administração Local, Habitação e Desenvolvimento Regional (dota-
ção da DGAL), de acordo com a participação financeira estabelecida.

5.o

Aplicação das verbas

Quando se verificar que as verbas atribuídas não foram aplicadas
de acordo com o previsto, a freguesia obriga-se, através deste pro-
tocolo, a restituir o montante recebido, aceitando a correspondente
retenção das verbas nas transferências relativas à participação das
entidades nos impostos do Estado, não podendo a mesma, além disso,
apresentar candidaturas no ano imediato.

6.o

Cumprimento das acções

No caso de a freguesia contratante verificar a impossibilidade de
cumprimento total ou parcial do previsto no presente protocolo,
deverá comunicar este facto atempadamente à DGAL, até à data
limite para a realização do projecto.

7.o

Acompanhamento

1 — À DGAL compete publicitar este protocolo, bem como divulgar
as acções consideradas exemplares.

2 — À DGAL incumbe ainda o acompanhamento da execução, em
termos financeiros, do presente protocolo.

3 — À freguesia contratante compete afixar, em local de acesso
ao público, cópia do presente protocolo, rubricado pelos interve-
nientes.

4 — A freguesia contratante obriga-se a elaborar um relatório final
de execução das acções compreendidas no projecto comparticipado.

30 de Setembro de 2004. — A Directora-Geral das Autarquias
Locais, Maria Eugénia Santos. — O Presidente da Junta de Freguesia
de Cheleiros, (Assinatura ilegível.)

Protocolo n.o 811/2004. — Protocolo de modernização adminis-
trativa. — Nos termos da Resolução do Conselho de Ministros
n.o 108/2001, publicada no Diário da República, 1.a série-B, de 10
de Agosto de 2001, é celebrado o presente protocolo de modernização
administrativa entre a Direcção-Geral das Autarquias Locais (DGAL),
representada pela directora-geral, e a freguesia de Ponte do Rol,
representada pelo presidente da Junta de Freguesia:

1.o

Objecto do protocolo

Constitui objecto do presente protocolo o desenvolvimento do pro-
jecto, cujo investimento global elegível é de E 8931, «Equipamento
para sala multimédia e biblioteca».
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2.o

Vigência

O presente protocolo produz efeitos a partir da data da sua assi-
natura e cessa em 31 de Dezembro de 2005.

3.o

Comparticipação financeira

A freguesia beneficiará de uma comparticipação financeira do
Ministério das Cidades, Administração Local, Habitação e Desen-
volvimento Regional, dotação da DGAL, de E 4465,50, correspon-
dente a 50 % do investimento elegível, a atribuir da seguinte forma:

2004 — E 2232,75;
2005 — E 2232,75.

4.o

Dotação orçamental

As verbas que asseguram a execução deste protocolo são inscritas
nos orçamentos da freguesia contratante e do Ministério das Cidades,
Administração Local, Habitação e Desenvolvimento Regional (dota-
ção da DGAL), de acordo com a participação financeira estabelecida.

5.o

Aplicação das verbas

Quando se verificar que as verbas atribuídas não foram aplicadas
de acordo com o previsto, a freguesia obriga-se, através deste pro-
tocolo, a restituir o montante recebido, aceitando a correspondente
retenção das verbas nas transferências relativas à participação das
entidades nos impostos do Estado, não podendo a mesma, além disso,
apresentar candidaturas no ano imediato.

6.o

Cumprimento das acções

No caso de a freguesia contratante verificar a impossibilidade de
cumprimento total ou parcial do previsto no presente protocolo,
deverá comunicar este facto atempadamente à DGAL, até à data
limite para a realização do projecto.

7.o

Acompanhamento

1 — À DGAL compete publicitar este protocolo, bem como divulgar
as acções consideradas exemplares.

2 — À DGAL incumbe ainda o acompanhamento da execução, em
termos financeiros, do presente protocolo.

3 — À freguesia contratante compete afixar, em local de acesso
ao público, cópia do presente protocolo, rubricado pelos interve-
nientes.

4 — A freguesia contratante obriga-se a elaborar um relatório final
de execução das acções compreendidas no projecto comparticipado.

30 de Setembro de 2004. — A Directora-Geral das Autarquias
Locais, Maria Eugénia Santos. — O Presidente da Junta de Freguesia
de Ponte do Rol, (Assinatura ilegível.)

Protocolo n.o 812/2004. — Protocolo de modernização adminis-
trativa. — Nos termos da Resolução do Conselho de Ministros
n.o 108/2001, publicada no Diário da República, 1.a série-B, de 10
de Agosto de 2001, é celebrado o presente protocolo de modernização
administrativa entre a Direcção-Geral das Autarquias Locais (DGAL),
representada pela directora-geral, e a freguesia de Vale do Paraíso,
representada pelo presidente da Junta de Freguesia:

1.o

Objecto do protocolo

Constitui objecto do presente protocolo o desenvolvimento do pro-
jecto, cujo investimento global elegível é de E 9658, «Modernização
administrativa da Junta de Freguesia de Vale do Paraíso».

2.o

Vigência

O presente protocolo produz efeitos a partir da data da sua assi-
natura e cessa em 31 de Dezembro de 2005.

3.o

Comparticipação financeira

A freguesia beneficiará de uma comparticipação financeira do
Ministério das Cidades, Administração Local, Habitação e Desen-

volvimento Regional, dotação da DGAL, de E 4829, correspondente
a 50 % do investimento elegível, a atribuir da seguinte forma:

2004 — E 2414,50;
2005 — E 2414,50.

4.o

Dotação orçamental

As verbas que asseguram a execução deste protocolo são inscritas
nos orçamentos da freguesia contratante e do Ministério das Cidades,
Administração Local, Habitação e Desenvolvimento Regional (dota-
ção da DGAL), de acordo com a participação financeira estabelecida.

5.o

Aplicação das verbas

Quando se verificar que as verbas atribuídas não foram aplicadas
de acordo com o previsto, a freguesia obriga-se, através deste pro-
tocolo, a restituir o montante recebido, aceitando a correspondente
retenção das verbas nas transferências relativas à participação das
entidades nos impostos do Estado, não podendo a mesma, além disso,
apresentar candidaturas no ano imediato.

6.o

Cumprimento das acções

No caso de a freguesia contratante verificar a impossibilidade de
cumprimento total ou parcial do previsto no presente protocolo,
deverá comunicar este facto atempadamente à DGAL, até à data
limite para a realização do projecto.

7.o

Acompanhamento

1 — À DGAL compete publicitar este protocolo, bem como divulgar
as acções consideradas exemplares.

2 — À DGAL incumbe ainda o acompanhamento da execução, em
termos financeiros, do presente protocolo.

3 — À freguesia contratante compete afixar, em local de acesso
ao público, cópia do presente protocolo, rubricado pelos interve-
nientes.

4 — A freguesia contratante obriga-se a elaborar um relatório final
de execução das acções compreendidas no projecto comparticipado.

30 de Setembro de 2004. — A Directora-Geral das Autarquias
Locais, Maria Eugénia Santos. — O Presidente da Junta de Freguesia
de Vale do Paraíso, (Assinatura ilegível.)

Protocolo n.o 813/2004. — Protocolo de modernização adminis-
trativa. — Nos termos da Resolução do Conselho de Ministros
n.o 108/2001, publicada no Diário da República, 1.a série-B, de 10
de Agosto de 2001, é celebrado o presente protocolo de modernização
administrativa entre a Direcção-Geral das Autarquias Locais (DGAL),
representada pela directora-geral, e a freguesia de Cela, representada
pelo presidente da Junta de Freguesia:

1.o

Objecto do protocolo

Constitui objecto do presente protocolo o desenvolvimento do pro-
jecto, cujo investimento global elegível é de E 11 778, «Modernização
dos equipamentos para melhor atendimento».

2.o

Vigência

O presente protocolo produz efeitos a partir da data da sua assi-
natura e cessa em 31 de Dezembro de 2005.

3.o

Comparticipação financeira

A freguesia beneficiará de uma comparticipação financeira do
Ministério das Cidades, Administração Local, Habitação e Desen-
volvimento Regional, dotação da DGAL, de E 5889, correspondente
a 50 % do investimento elegível, a atribuir da seguinte forma:

2004 — E 2944,50;
2005 — E 2944,50.

4.o

Dotação orçamental

As verbas que asseguram a execução deste protocolo são inscritas
nos orçamentos da freguesia contratante e do Ministério das Cidades,
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Administração Local, Habitação e Desenvolvimento Regional (dota-
ção da DGAL), de acordo com a participação financeira estabelecida.

5.o

Aplicação das verbas

Quando se verificar que as verbas atribuídas não foram aplicadas
de acordo com o previsto, a freguesia obriga-se, através deste pro-
tocolo, a restituir o montante recebido, aceitando a correspondente
retenção das verbas nas transferências relativas à participação das
entidades nos impostos do Estado, não podendo a mesma, além disso,
apresentar candidaturas no ano imediato.

6.o

Cumprimento das acções

No caso de a freguesia contratante verificar a impossibilidade de
cumprimento total ou parcial do previsto no presente protocolo,
deverá comunicar este facto atempadamente à DGAL, até à data
limite para a realização do projecto.

7.o

Acompanhamento

1 — À DGAL compete publicitar este protocolo, bem como divulgar
as acções consideradas exemplares.

2 — À DGAL incumbe ainda o acompanhamento da execução, em
termos financeiros, do presente protocolo.

3 — À freguesia contratante compete afixar, em local de acesso
ao público, cópia do presente protocolo, rubricado pelos interve-
nientes.

4 — A freguesia contratante obriga-se a elaborar um relatório final
de execução das acções compreendidas no projecto comparticipado.

30 de Setembro de 2004. — A Directora-Geral das Autarquias
Locais, Maria Eugénia Santos. — O Presidente da Junta de Freguesia
de Cela, (Assinatura ilegível.)

Protocolo n.o 814/2004. — Protocolo de modernização adminis-
trativa. — Nos termos da Resolução do Conselho de Ministros
n.o 108/2001, publicada no Diário da República, 1.a série-B, de 10
de Agosto de 2001, é celebrado o presente protocolo de modernização
administrativa entre a Direcção-Geral das Autarquias Locais (DGAL),
representada pela directora-geral, e a freguesia da Benedita, repre-
sentada pelo presidente da Junta de Freguesia:

1.o

Objecto do protocolo

Constitui objecto do presente protocolo o desenvolvimento do pro-
jecto, cujo investimento global elegível é de E 29 231, «Modernização
administrativa da Junta de Freguesia da Benedita».

2.o

Vigência

O presente protocolo produz efeitos a partir da data da sua assi-
natura e cessa em 31 de Dezembro de 2005.

3.o

Comparticipação financeira

A freguesia beneficiará de uma comparticipação financeira do
Ministério das Cidades, Administração Local, Habitação e Desen-
volvimento Regional, dotação da DGAL, de E 14 615,50, correspon-
dente a 50 % do investimento elegível, a atribuir da seguinte forma:

2004 — E 7307,75;
2005 — E 7307,75.

4.o

Dotação orçamental

As verbas que asseguram a execução deste protocolo são inscritas
nos orçamentos da freguesia contratante e do Ministério das Cidades,
Administração Local, Habitação e Desenvolvimento Regional (dota-
ção da DGAL), de acordo com a participação financeira estabelecida.

5.o

Aplicação das verbas

Quando se verificar que as verbas atribuídas não foram aplicadas
de acordo com o previsto, a freguesia obriga-se, através deste pro-
tocolo, a restituir o montante recebido, aceitando a correspondente
retenção das verbas nas transferências relativas à participação das

entidades nos impostos do Estado, não podendo a mesma, além disso,
apresentar candidaturas no ano imediato.

6.o

Cumprimento das acções

No caso de a freguesia contratante verificar a impossibilidade de
cumprimento total ou parcial do previsto no presente protocolo,
deverá comunicar este facto atempadamente à DGAL, até à data
limite para a realização do projecto.

7.o

Acompanhamento

1 — À DGAL compete publicitar este protocolo, bem como divulgar
as acções consideradas exemplares.

2 — À DGAL incumbe ainda o acompanhamento da execução, em
termos financeiros, do presente protocolo.

3 — À freguesia contratante compete afixar, em local de acesso
ao público, cópia do presente protocolo, rubricado pelos interve-
nientes.

4 — A freguesia contratante obriga-se a elaborar um relatório final
de execução das acções compreendidas no projecto comparticipado.

30 de Setembro de 2004. — A Directora-Geral das Autarquias
Locais, Maria Eugénia Santos. — O Presidente da Junta de Freguesia
da Benedita, (Assinatura ilegível.)

Protocolo n.o 815/2004. — Protocolo de modernização adminis-
trativa. — Nos termos da Resolução do Conselho de Ministros
n.o 108/2001, publicada no Diário da República, 1.a série-B, de 10
de Agosto de 2001, é celebrado o presente protocolo de modernização
administrativa entre a Direcção-Geral das Autarquias Locais (DGAL),
representada pela directora-geral, e a freguesia do Carregado, repre-
sentada pelo presidente da Junta de Freguesia:

1.o

Objecto do protocolo

Constitui objecto do presente protocolo o desenvolvimento do pro-
jecto, cujo investimento global elegível é de E 36 803, «Modernização
administrativa na Junta de Freguesia do Carregado».

2.o

Vigência

O presente protocolo produz efeitos a partir da data da sua assi-
natura e cessa em 31 de Dezembro de 2005.

3.o

Comparticipação financeira

A freguesia beneficiará de uma comparticipação financeira do
Ministério das Cidades, Administração Local, Habitação e Desen-
volvimento Regional, dotação da DGAL, de E 18 401,50, correspon-
dente a 50 % do investimento elegível, a atribuir da seguinte forma:

2004 — E 9200,75;
2005 — E 9200,75.

4.o

Dotação orçamental

As verbas que asseguram a execução deste protocolo são inscritas
nos orçamentos da freguesia contratante e do Ministério das Cidades,
Administração Local, Habitação e Desenvolvimento Regional (dota-
ção da DGAL), de acordo com a participação financeira estabelecida.

5.o

Aplicação das verbas

Quando se verificar que as verbas atribuídas não foram aplicadas
de acordo com o previsto, a freguesia obriga-se, através deste pro-
tocolo, a restituir o montante recebido, aceitando a correspondente
retenção das verbas nas transferências relativas à participação das
entidades nos impostos do Estado, não podendo a mesma, além disso,
apresentar candidaturas no ano imediato.

6.o

Cumprimento das acções

No caso de a freguesia contratante verificar a impossibilidade de
cumprimento total ou parcial do previsto no presente protocolo,
deverá comunicar este facto atempadamente à DGAL, até à data
limite para a realização do projecto.
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7.o

Acompanhamento

1 — À DGAL compete publicitar este protocolo, bem como divulgar
as acções consideradas exemplares.

2 — À DGAL incumbe ainda o acompanhamento da execução, em
termos financeiros, do presente protocolo.

3 — À freguesia contratante compete afixar, em local de acesso
ao público, cópia do presente protocolo, rubricado pelos interve-
nientes.

4 — A freguesia contratante obriga-se a elaborar um relatório final
de execução das acções compreendidas no projecto comparticipado.

30 de Setembro de 2004. — A Directora-Geral das Autarquias
Locais, Maria Eugénia Santos. — Pelo Presidente da Junta de Fre-
guesia do Carregado, (Assinatura ilegível.)

Protocolo n.o 816/2004. — Protocolo de modernização adminis-
trativa. — Nos termos da Resolução do Conselho de Ministros
n.o 108/2001, publicada no Diário da República, 1.a série-B, de 10
de Agosto de 2001, é celebrado o presente protocolo de modernização
administrativa entre a Direcção-Geral das Autarquias Locais (DGAL),
representada pela directora-geral, e a freguesia de Santa Catarina,
representada pelo presidente da Junta de Freguesia:

1.o

Objecto do protocolo

Constitui objecto do presente protocolo o desenvolvimento do pro-
jecto, cujo investimento global elegível é de E 10 698, «Junta digital».

2.o

Vigência

O presente protocolo produz efeitos a partir da data da sua assi-
natura e cessa em 31 de Dezembro de 2006.

3.o

Comparticipação financeira

A freguesia beneficiará de uma comparticipação financeira do
Ministério das Cidades, Administração Local, Habitação e Desen-
volvimento Regional, dotação da DGAL, de E 5349, correspondente
a 50 % do investimento elegível, a atribuir da seguinte forma:

2004 — E 1783;
2005 — E 1783;
2006 — E 1783.

4.o

Dotação orçamental

As verbas que asseguram a execução deste protocolo são inscritas
nos orçamentos da freguesia contratante e do Ministério das Cidades,
Administração Local, Habitação e Desenvolvimento Regional (dota-
ção da DGAL), de acordo com a participação financeira estabelecida.

5.o

Aplicação das verbas

Quando se verificar que as verbas atribuídas não foram aplicadas
de acordo com o previsto, a freguesia obriga-se, através deste pro-
tocolo, a restituir o montante recebido, aceitando a correspondente
retenção das verbas nas transferências relativas à participação das
entidades nos impostos do Estado, não podendo a mesma, além disso,
apresentar candidaturas no ano imediato.

6.o

Cumprimento das acções

No caso de a freguesia contratante verificar a impossibilidade de
cumprimento total ou parcial do previsto no presente protocolo,
deverá comunicar este facto atempadamente à DGAL, até à data
limite para a realização do projecto.

7.o

Acompanhamento

1 — À DGAL compete publicitar este protocolo, bem como divulgar
as acções consideradas exemplares.

2 — À DGAL incumbe ainda o acompanhamento da execução, em
termos financeiros, do presente protocolo.

3 — À freguesia contratante compete afixar, em local de acesso
ao público, cópia do presente protocolo, rubricado pelos interve-
nientes.

4 — A freguesia contratante obriga-se a elaborar um relatório final
de execução das acções compreendidas no projecto comparticipado.

30 de Setembro de 2004. — A Directora-Geral das Autarquias
Locais, Maria Eugénia Santos. — O Presidente da Junta de Freguesia
de Santa Catarina, (Assinatura ilegível.)

Protocolo n.o 817/2004. — Protocolo de modernização adminis-
trativa. — Nos termos da Resolução do Conselho de Ministros
n.o 108/2001, publicada no Diário da República, 1.a série-B, de 10
de Agosto de 2001, é celebrado o presente protocolo de modernização
administrativa entre a Direcção-Geral das Autarquias Locais (DGAL),
representada pela directora-geral, e a freguesia de Reguengo Grande,
representada pelo presidente da Junta de Freguesia:

1.o

Objecto do protocolo

Constitui objecto do presente protocolo o desenvolvimento do pro-
jecto, cujo investimento global elegível é de E 6535, «Modernização
administrativa da Junta de Freguesia de Reguendo Grande».

2.o

Vigência

O presente protocolo produz efeitos a partir da data da sua assi-
natura e cessa em 31 de Dezembro de 2005.

3.o

Comparticipação financeira

A freguesia beneficiará de uma comparticipação financeira do
Ministério das Cidades, Administração Local, Habitação e Desen-
volvimento Regional, dotação da DGAL, de E 3267,50, correspon-
dente a 50 % do investimento elegível, a atribuir da seguinte forma:

2004 — E 1633,75;
2005 — E 1633,75.

4.o

Dotação orçamental

As verbas que asseguram a execução deste protocolo são inscritas
nos orçamentos da freguesia contratante e do Ministério das Cidades,
Administração Local, Habitação e Desenvolvimento Regional (dota-
ção da DGAL), de acordo com a participação financeira estabelecida.

5.o

Aplicação das verbas

Quando se verificar que as verbas atribuídas não foram aplicadas
de acordo com o previsto, a freguesia obriga-se, através deste pro-
tocolo, a restituir o montante recebido, aceitando a correspondente
retenção das verbas nas transferências relativas à participação das
entidades nos impostos do Estado, não podendo a mesma, além disso,
apresentar candidaturas no ano imediato.

6.o

Cumprimento das acções

No caso de a freguesia contratante verificar a impossibilidade de
cumprimento total ou parcial do previsto no presente protocolo,
deverá comunicar este facto atempadamente à DGAL, até à data
limite para a realização do projecto.

7.o

Acompanhamento

1 — À DGAL compete publicitar este protocolo, bem como divulgar
as acções consideradas exemplares.

2 — À DGAL incumbe ainda o acompanhamento da execução, em
termos financeiros, do presente protocolo.

3 — À freguesia contratante compete afixar, em local de acesso
ao público, cópia do presente protocolo, rubricado pelos interve-
nientes.

4 — A freguesia contratante obriga-se a elaborar um relatório final
de execução das acções compreendidas no projecto comparticipado.

30 de Setembro de 2004. — A Directora-Geral das Autarquias
Locais, Maria Eugénia Santos. — O Presidente da Junta de Freguesia
de Reguengo Grande, (Assinatura ilegível.)

Protocolo n.o 818/2004. — Protocolo de modernização adminis-
trativa. — Nos termos da Resolução do Conselho de Ministros
n.o 108/2001, publicada no Diário da República, 1.a série-B, de 10
de Agosto de 2001, é celebrado o presente protocolo de modernização
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administrativa entre a Direcção-Geral das Autarquias Locais (DGAL),
representada pela directora-geral, e a freguesia de Miragaia, repre-
sentada pelo presidente da Junta de Freguesia:

1.o

Objecto do protocolo

Constitui objecto do presente protocolo o desenvolvimento do pro-
jecto, cujo investimento global elegível é de E 39 156, «Modernização
administrativa da Junta de Freguesia de Miragaia».

2.o

Vigência

O presente protocolo produz efeitos a partir da data da sua assi-
natura e cessa em 31 de Dezembro de 2005.

3.o

Comparticipação financeira

A freguesia beneficiará de uma comparticipação financeira do
Ministério das Cidades, Administração Local, Habitação e Desen-
volvimento Regional, dotação da DGAL, de E 19 578, correspondente
a 50 % do investimento elegível, a atribuir da seguinte forma:

2004 — E 9789;
2005 — E 9789.

4.o

Dotação orçamental

As verbas que asseguram a execução deste protocolo são inscritas
nos orçamentos da freguesia contratante e do Ministério das Cidades,
Administração Local, Habitação e Desenvolvimento Regional (dota-
ção da DGAL), de acordo com a participação financeira estabelecida.

5.o

Aplicação das verbas

Quando se verificar que as verbas atribuídas não foram aplicadas
de acordo com o previsto, a freguesia obriga-se, através deste pro-
tocolo, a restituir o montante recebido, aceitando a correspondente
retenção das verbas nas transferências relativas à participação das
entidades nos impostos do Estado, não podendo a mesma, além disso,
apresentar candidaturas no ano imediato.

6.o

Cumprimento das acções

No caso de a freguesia contratante verificar a impossibilidade de
cumprimento total ou parcial do previsto no presente protocolo,
deverá comunicar este facto atempadamente à DGAL, até à data
limite para a realização do projecto.

7.o

Acompanhamento

1 — À DGAL compete publicitar este protocolo, bem como divulgar
as acções consideradas exemplares.

2 — À DGAL incumbe ainda o acompanhamento da execução, em
termos financeiros, do presente protocolo.

3 — À freguesia contratante compete afixar, em local de acesso
ao público, cópia do presente protocolo, rubricado pelos interve-
nientes.

4 — A freguesia contratante obriga-se a elaborar um relatório final
de execução das acções compreendidas no projecto comparticipado.

30 de Setembro de 2004. — A Directora-Geral das Autarquias
Locais, Maria Eugénia Santos. — O Presidente da Junta de Freguesia
de Miragaia, (Assinatura ilegível.)

Protocolo n.o 819/2004. — Protocolo de modernização adminis-
trativa. — Nos termos da Resolução do Conselho de Ministros
n.o 108/2001, publicada no Diário da República, 1.a série-B, de 10
de Agosto de 2001, é celebrado o presente protocolo de modernização
administrativa entre a Direcção-Geral das Autarquias Locais (DGAL),
representada pela directora-geral, e a freguesia da Ericeira, repre-
sentada pelo presidente da Junta de Freguesia:

1.o

Objecto do protocolo

Constitui objecto do presente protocolo o desenvolvimento do pro-
jecto, cujo investimento global elegível é de E 15 000, «Continuação
da renovação».

2.o

Vigência

O presente protocolo produz efeitos a partir da data da sua assi-
natura e cessa em 31 de Dezembro de 2005.

3.o

Comparticipação financeira

A freguesia beneficiará de uma comparticipação financeira do
Ministério das Cidades, Administração Local, Habitação e Desen-
volvimento Regional, dotação da DGAL, de E 7500, correspondente
a 50 % do investimento elegível, a atribuir da seguinte forma:

2004 — E 3750;
2005 — E 3750.

4.o

Dotação orçamental

As verbas que asseguram a execução deste protocolo são inscritas
nos orçamentos da freguesia contratante e do Ministério das Cidades,
Administração Local, Habitação e Desenvolvimento Regional (dota-
ção da DGAL), de acordo com a participação financeira estabelecida.

5.o

Aplicação das verbas

Quando se verificar que as verbas atribuídas não foram aplicadas
de acordo com o previsto, a freguesia obriga-se, através deste pro-
tocolo, a restituir o montante recebido, aceitando a correspondente
retenção das verbas nas transferências relativas à participação das
entidades nos impostos do Estado, não podendo a mesma, além disso,
apresentar candidaturas no ano imediato.

6.o

Cumprimento das acções

No caso de a freguesia contratante verificar a impossibilidade de
cumprimento total ou parcial do previsto no presente protocolo,
deverá comunicar este facto atempadamente à DGAL, até à data
limite para a realização do projecto.

7.o

Acompanhamento

1 — À DGAL compete publicitar este protocolo, bem como divulgar
as acções consideradas exemplares.

2 — À DGAL incumbe ainda o acompanhamento da execução, em
termos financeiros, do presente protocolo.

3 — À freguesia contratante compete afixar, em local de acesso
ao público, cópia do presente protocolo, rubricado pelos interve-
nientes.

4 — A freguesia contratante obriga-se a elaborar um relatório final
de execução das acções compreendidas no projecto comparticipado.

30 de Setembro de 2004. — A Directora-Geral das Autarquias
Locais, Maria Eugénia Santos. — O Presidente da Junta de Freguesia
da Ericeira, (Assinatura ilegível.)

Protocolo n.o 820/2004. — Protocolo de modernização adminis-
trativa. — Nos termos da Resolução do Conselho de Ministros
n.o 108/2001, publicada no Diário da República, 1.a série-B, de 10
de Agosto de 2001, é celebrado o presente protocolo de modernização
administrativa entre a Direcção-Geral das Autarquias Locais (DGAL),
representada pela directora-geral, e a freguesia de Santo Isidoro,
representada pelo presidente da Junta de Freguesia:

1.o

Objecto do protocolo

Constitui objecto do presente protocolo o desenvolvimento do pro-
jecto, cujo investimento global elegível é de E 55 644, «Edifício sede
em modernização».

2.o

Vigência

O presente protocolo produz efeitos a partir da data da sua assi-
natura e cessa em 31 de Dezembro de 2005.

3.o

Comparticipação financeira

A freguesia beneficiará de uma comparticipação financeira do
Ministério das Cidades, Administração Local, Habitação e Desen-
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volvimento Regional, dotação da DGAL, de E 27 822, correspondente
a 50 % do investimento elegível, a atribuir da seguinte forma:

2004 — E 13 911;
2005 — E 13 911.

4.o

Dotação orçamental

As verbas que asseguram a execução deste protocolo são inscritas
nos orçamentos da freguesia contratante e do Ministério das Cidades,
Administração Local, Habitação e Desenvolvimento Regional (dota-
ção da DGAL), de acordo com a participação financeira estabelecida.

5.o

Aplicação das verbas

Quando se verificar que as verbas atribuídas não foram aplicadas
de acordo com o previsto, a freguesia obriga-se, através deste pro-
tocolo, a restituir o montante recebido, aceitando a correspondente
retenção das verbas nas transferências relativas à participação das
entidades nos impostos do Estado, não podendo a mesma, além disso,
apresentar candidaturas no ano imediato.

6.o

Cumprimento das acções

No caso de a freguesia contratante verificar a impossibilidade de
cumprimento total ou parcial do previsto no presente protocolo,
deverá comunicar este facto atempadamente à DGAL, até à data
limite para a realização do projecto.

7.o

Acompanhamento

1 — À DGAL compete publicitar este protocolo, bem como divulgar
as acções consideradas exemplares.

2 — À DGAL incumbe ainda o acompanhamento da execução, em
termos financeiros, do presente protocolo.

3 — À freguesia contratante compete afixar, em local de acesso
ao público, cópia do presente protocolo, rubricado pelos interve-
nientes.

4 — A freguesia contratante obriga-se a elaborar um relatório final
de execução das acções compreendidas no projecto comparticipado.

30 de Setembro de 2004. — A Directora-Geral das Autarquias
Locais, Maria Eugénia Santos. — O Presidente da Junta de Freguesia
de Santo Isidoro, (Assinatura ilegível.)

Protocolo n.o 821/2004. — Protocolo de modernização adminis-
trativa. — Nos termos da Resolução do Conselho de Ministros
n.o 108/2001, publicada no Diário da República, 1.a série-B, de 10
de Agosto de 2001, é celebrado o presente protocolo de modernização
administrativa entre a Direcção-Geral das Autarquias Locais (DGAL),
representada pela directora-geral, e a freguesia de Igreja Nova, repre-
sentada pelo presidente da Junta de Freguesia:

1.o

Objecto do protocolo

Constitui objecto do presente protocolo o desenvolvimento do pro-
jecto, cujo investimento global elegível é de E 25 298, «Renovação
do sistema informático e remodelação do edifício sede».

2.o

Vigência

O presente protocolo produz efeitos a partir da data da sua assi-
natura e cessa em 31 de Dezembro de 2005.

3.o

Comparticipação financeira

A freguesia beneficiará de uma comparticipação financeira do
Ministério das Cidades, Administração Local, Habitação e Desen-
volvimento Regional, dotação da DGAL, de E 12 649, correspondente
a 50 % do investimento elegível, a atribuir da seguinte forma:

2004 — E 6324,50;
2005 — E 6324,50.

4.o

Dotação orçamental

As verbas que asseguram a execução deste protocolo são inscritas
nos orçamentos da freguesia contratante e do Ministério das Cidades,

Administração Local, Habitação e Desenvolvimento Regional (dota-
ção da DGAL), de acordo com a participação financeira estabelecida.

5.o

Aplicação das verbas

Quando se verificar que as verbas atribuídas não foram aplicadas
de acordo com o previsto, a freguesia obriga-se, através deste pro-
tocolo, a restituir o montante recebido, aceitando a correspondente
retenção das verbas nas transferências relativas à participação das
entidades nos impostos do Estado, não podendo a mesma, além disso,
apresentar candidaturas no ano imediato.

6.o

Cumprimento das acções

No caso de a freguesia contratante verificar a impossibilidade de
cumprimento total ou parcial do previsto no presente protocolo,
deverá comunicar este facto atempadamente à DGAL, até à data
limite para a realização do projecto.

7.o

Acompanhamento

1 — À DGAL compete publicitar este protocolo, bem como divulgar
as acções consideradas exemplares.

2 — À DGAL incumbe ainda o acompanhamento da execução, em
termos financeiros, do presente protocolo.

3 — À freguesia contratante compete afixar, em local de acesso
ao público, cópia do presente protocolo, rubricado pelos interve-
nientes.

4 — A freguesia contratante obriga-se a elaborar um relatório final
de execução das acções compreendidas no projecto comparticipado.

30 de Setembro de 2004. — A Directora-Geral das Autarquias
Locais, Maria Eugénia Santos. — O Presidente da Junta de Freguesia
de Igreja Nova, (Assinatura ilegível.)

Protocolo n.o 822/2004. — Protocolo de modernização adminis-
trativa. — Nos termos da Resolução do Conselho de Ministros
n.o 108/2001, publicada no Diário da República, 1.a série-B, de 10
de Agosto de 2001, é celebrado o presente protocolo de modernização
administrativa entre a Direcção-Geral das Autarquias Locais (DGAL),
representada pela directora-geral, e a freguesia das Caldas da Rainha
(Nossa Senhora do Pópulo), representada pelo presidente da Junta
de Freguesia:

1.o

Objecto do protocolo

Constitui objecto do presente protocolo o desenvolvimento do pro-
jecto, cujo investimento global elegível é de E 10 042, «Pópulo — aten-
dimento qualificado».

2.o

Vigência

O presente protocolo produz efeitos a partir da data da sua assi-
natura e cessa em 31 de Dezembro de 2005.

3.o

Comparticipação financeira

A freguesia beneficiará de uma comparticipação financeira do
Ministério das Cidades, Administração Local, Habitação e Desen-
volvimento Regional, dotação da DGAL, de E 5021, correspondente
a 50 % do investimento elegível, a atribuir da seguinte forma:

2004 — E 2510,50;
2005 — E 2510,50.

4.o

Dotação orçamental

As verbas que asseguram a execução deste protocolo são inscritas
nos orçamentos da freguesia contratante e do Ministério das Cidades,
Administração Local, Habitação e Desenvolvimento Regional (dota-
ção da DGAL), de acordo com a participação financeira estabelecida.

5.o

Aplicação das verbas

Quando se verificar que as verbas atribuídas não foram aplicadas
de acordo com o previsto, a freguesia obriga-se, através deste pro-
tocolo, a restituir o montante recebido, aceitando a correspondente
retenção das verbas nas transferências relativas à participação das
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entidades nos impostos do Estado, não podendo a mesma, além disso,
apresentar candidaturas no ano imediato.

6.o

Cumprimento das acções

No caso de a freguesia contratante verificar a impossibilidade de
cumprimento total ou parcial do previsto no presente protocolo,
deverá comunicar este facto atempadamente à DGAL, até à data
limite para a realização do projecto.

7.o

Acompanhamento

1 — À DGAL compete publicitar este protocolo, bem como divulgar
as acções consideradas exemplares.

2 — À DGAL incumbe ainda o acompanhamento da execução, em
termos financeiros, do presente protocolo.

3 — À freguesia contratante compete afixar, em local de acesso
ao público, cópia do presente protocolo, rubricado pelos interve-
nientes.

4 — A freguesia contratante obriga-se a elaborar um relatório final
de execução das acções compreendidas no projecto comparticipado.

30 de Setembro de 2004. — A Directora-Geral das Autarquias
Locais, Maria Eugénia Santos. — O Presidente da Junta de Freguesia
das Caldas da Rainha (Nossa Senhora do Pópulo), (Assinatura
ilegível.)

Protocolo n.o 823/2004. — Protocolo de modernização adminis-
trativa. — Nos termos da Resolução do Conselho de Ministros
n.o 108/2001, publicada no Diário da República, 1.a série-B, de 10
de Agosto de 2001, é celebrado o presente protocolo de modernização
administrativa entre a Direcção-Geral das Autarquias Locais (DGAL),
representada pela directora-geral, e a freguesia de Vestiaria, repre-
sentada pelo presidente da Junta de Freguesia:

1.o

Objecto do protocolo

Constitui objecto do presente protocolo o desenvolvimento do pro-
jecto, cujo investimento global elegível é de E 8087, «Modernização
administrativa da Junta de Freguesia de Vestiaria».

2.o

Vigência

O presente protocolo produz efeitos a partir da data da sua assi-
natura e cessa em 31 de Dezembro de 2005.

3.o

Comparticipação financeira

A freguesia beneficiará de uma comparticipação financeira do
Ministério das Cidades, Administração Local, Habitação e Desen-
volvimento Regional, dotação da DGAL, de E 4043,50, correspon-
dente a 50 % do investimento elegível, a atribuir da seguinte forma:

2004 — E 2021,75;
2005 — E 2021,75.

4.o

Dotação orçamental

As verbas que asseguram a execução deste protocolo são inscritas
nos orçamentos da freguesia contratante e do Ministério das Cidades,
Administração Local, Habitação e Desenvolvimento Regional (dota-
ção da DGAL), de acordo com a participação financeira estabelecida.

5.o

Aplicação das verbas

Quando se verificar que as verbas atribuídas não foram aplicadas
de acordo com o previsto, a freguesia obriga-se, através deste pro-
tocolo, a restituir o montante recebido, aceitando a correspondente
retenção das verbas nas transferências relativas à participação das
entidades nos impostos do Estado, não podendo a mesma, além disso,
apresentar candidaturas no ano imediato.

6.o

Cumprimento das acções

No caso de a freguesia contratante verificar a impossibilidade de
cumprimento total ou parcial do previsto no presente protocolo,

deverá comunicar este facto atempadamente à DGAL, até à data
limite para a realização do projecto.

7.o

Acompanhamento

1 — À DGAL compete publicitar este protocolo, bem como divulgar
as acções consideradas exemplares.

2 — À DGAL incumbe ainda o acompanhamento da execução, em
termos financeiros, do presente protocolo.

3 — À freguesia contratante compete afixar, em local de acesso
ao público, cópia do presente protocolo, rubricado pelos interve-
nientes.

4 — A freguesia contratante obriga-se a elaborar um relatório final
de execução das acções compreendidas no projecto comparticipado.

30 de Setembro de 2004. — A Directora-Geral das Autarquias
Locais, Maria Eugénia Santos. — O Presidente da Junta de Freguesia
de Vestiaria, (Assinatura ilegível.)

Protocolo n.o 824/2004. — Protocolo de modernização adminis-
trativa. — Nos termos da Resolução do Conselho de Ministros
n.o 108/2001, publicada no Diário da República, 1.a série-B, de 10
de Agosto de 2001, é celebrado o presente protocolo de modernização
administrativa entre a Direcção-Geral das Autarquias Locais (DGAL),
representada pela directora-geral, e a freguesia de Alvarelhos, repre-
sentada pelo presidente da Junta de Freguesia:

1.o

Objecto do protocolo

Constitui objecto do presente protocolo o desenvolvimento do pro-
jecto, cujo investimento global elegível é de E 41 167,85, «Moder-
nização administrativa da Junta de Freguesia de Alvarelhos».

2.o

Vigência

O presente protocolo produz efeitos a partir da data da sua assi-
natura e cessa em 31 de Dezembro de 2005.

3.o

Comparticipação financeira

A freguesia beneficiará de uma comparticipação financeira do
Ministério das Cidades, Administração Local, Habitação e Desen-
volvimento Regional, dotação da DGAL, de E 20 583,93, correspon-
dente a 50 % do investimento elegível, a atribuir da seguinte forma:

2004 — E 10 291,96;
2005 — E 10 291,97.

4.o

Dotação orçamental

As verbas que asseguram a execução deste protocolo são inscritas
nos orçamentos da freguesia contratante e do Ministério das Cidades,
Administração Local, Habitação e Desenvolvimento Regional (dota-
ção da DGAL), de acordo com a participação financeira estabelecida.

5.o

Aplicação das verbas

Quando se verificar que as verbas atribuídas não foram aplicadas
de acordo com o previsto, a freguesia obriga-se, através deste pro-
tocolo, a restituir o montante recebido, aceitando a correspondente
retenção das verbas nas transferências relativas à participação das
entidades nos impostos do Estado, não podendo a mesma, além disso,
apresentar candidaturas no ano imediato.

6.o

Cumprimento das acções

No caso de a freguesia contratante verificar a impossibilidade de
cumprimento total ou parcial do previsto no presente protocolo,
deverá comunicar este facto atempadamente à DGAL, até à data
limite para a realização do projecto.

7.o

Acompanhamento

1 — À DGAL compete publicitar este protocolo, bem como divulgar
as acções consideradas exemplares.

2 — À DGAL incumbe ainda o acompanhamento da execução, em
termos financeiros, do presente protocolo.
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3 — À freguesia contratante compete afixar, em local de acesso
ao público, cópia do presente protocolo, rubricado pelos interve-
nientes.

4 — A freguesia contratante obriga-se a elaborar um relatório final
de execução das acções compreendidas no projecto comparticipado.

5 de Outubro de 2004. — A Directora-Geral das Autarquias Locais,
Maria Eugénia Santos. — O Presidente da Junta de Freguesia de Alva-
relhos, (Assinatura ilegível.)

Protocolo n.o 825/2004. — Protocolo de modernização adminis-
trativa. — Nos termos da Resolução do Conselho de Ministros
n.o 108/2001, publicada no Diário da República, 1.a série-B, de 10
de Agosto de 2001, é celebrado o presente protocolo de modernização
administrativa entre a Direcção-Geral das Autarquias Locais (DGAL),
representada pela directora-geral, e a freguesia de Bougado (San-
tiago), representada pelo presidente da Junta de Freguesia:

1.o

Objecto do protocolo

Constitui objecto do presente protocolo o desenvolvimento do pro-
jecto, cujo investimento global elegível é de E 74 642,36, «Moder-
nização administrativa da Junta de Freguesia de Santiago de Bou-
gado — modernização».

2.o

Vigência

O presente protocolo produz efeitos a partir da data da sua assi-
natura e cessa em 31 de Dezembro de 2005.

3.o

Comparticipação financeira

A freguesia beneficiará de uma comparticipação financeira do
Ministério das Cidades, Administração Local, Habitação e Desen-
volvimento Regional, dotação da DGAL, de E 37 321,18, correspon-
dente a 50 % do investimento elegível, a atribuir da seguinte forma:

2004 — E 18 660,59;
2005 — E 18 660,59.

4.o

Dotação orçamental

As verbas que asseguram a execução deste protocolo são inscritas
nos orçamentos da freguesia contratante e do Ministério das Cidades,
Administração Local, Habitação e Desenvolvimento Regional (dota-
ção da DGAL), de acordo com a participação financeira estabelecida.

5.o

Aplicação das verbas

Quando se verificar que as verbas atribuídas não foram aplicadas
de acordo com o previsto, a freguesia obriga-se, através deste pro-
tocolo, a restituir o montante recebido, aceitando a correspondente
retenção das verbas nas transferências relativas à participação das
entidades nos impostos do Estado, não podendo a mesma, além disso,
apresentar candidaturas no ano imediato.

6.o

Cumprimento das acções

No caso de a freguesia contratante verificar a impossibilidade de
cumprimento total ou parcial do previsto no presente protocolo,
deverá comunicar este facto atempadamente à DGAL, até à data
limite para a realização do projecto.

7.o

Acompanhamento

1 — À DGAL compete publicitar este protocolo, bem como divulgar
as acções consideradas exemplares.

2 — À DGAL incumbe ainda o acompanhamento da execução, em
termos financeiros, do presente protocolo.

3 — À freguesia contratante compete afixar, em local de acesso
ao público, cópia do presente protocolo, rubricado pelos interve-
nientes.

4 — A freguesia contratante obriga-se a elaborar um relatório final
de execução das acções compreendidas no projecto comparticipado.

5 de Outubro de 2004. — A Directora-Geral das Autarquias Locais,
Maria Eugénia Santos. — O Presidente da Junta de Freguesia de Bou-
gado (Santiago), (Assinatura ilegível.)

Protocolo n.o 826/2004. — Protocolo de modernização adminis-
trativa. — Nos termos da Resolução do Conselho de Ministros
n.o 108/2001, publicada no Diário da República, 1.a série-B, de 10
de Agosto de 2001, é celebrado o presente protocolo de modernização
administrativa entre a Direcção-Geral das Autarquias Locais (DGAL),
representada pela directora-geral, e a freguesia de Covelas, repre-
sentada pelo presidente da Junta de Freguesia:

1.o

Objecto do protocolo

Constitui objecto do presente protocolo o desenvolvimento do pro-
jecto, cujo investimento global elegível é de E 28 249,41, «Moder-
nização administrativa de Covelas».

2.o

Vigência

O presente protocolo produz efeitos a partir da data da sua assi-
natura e cessa em 31 de Dezembro de 2005.

3.o

Comparticipação financeira

A freguesia beneficiará de uma comparticipação financeira do
Ministério das Cidades, Administração Local, Habitação e Desen-
volvimento Regional, dotação da DGAL, de E 14 124,71, correspon-
dente a 50 % do investimento elegível, a atribuir da seguinte forma:

2004 — E 7062,35;
2005 — E 7062,36.

4.o

Dotação orçamental

As verbas que asseguram a execução deste protocolo são inscritas
nos orçamentos da freguesia contratante e do Ministério das Cidades,
Administração Local, Habitação e Desenvolvimento Regional (dota-
ção da DGAL), de acordo com a participação financeira estabelecida.

5.o

Aplicação das verbas

Quando se verificar que as verbas atribuídas não foram aplicadas
de acordo com o previsto, a freguesia obriga-se, através deste pro-
tocolo, a restituir o montante recebido, aceitando a correspondente
retenção das verbas nas transferências relativas à participação das
entidades nos impostos do Estado, não podendo a mesma, além disso,
apresentar candidaturas no ano imediato.

6.o

Cumprimento das acções

No caso de a freguesia contratante verificar a impossibilidade de
cumprimento total ou parcial do previsto no presente protocolo,
deverá comunicar este facto atempadamente à DGAL, até à data
limite para a realização do projecto.

7.o

Acompanhamento

1 — À DGAL compete publicitar este protocolo, bem como divulgar
as acções consideradas exemplares.

2 — À DGAL incumbe ainda o acompanhamento da execução, em
termos financeiros, do presente protocolo.

3 — À freguesia contratante compete afixar, em local de acesso
ao público, cópia do presente protocolo, rubricado pelos interve-
nientes.

4 — A freguesia contratante obriga-se a elaborar um relatório final
de execução das acções compreendidas no projecto comparticipado.

5 de Outubro de 2004. — A Directora-Geral das Autarquias Locais,
Maria Eugénia Santos. — O Presidente da Junta de Freguesia de Cove-
las, (Assinatura ilegível.)

Protocolo n.o 827/2004. — Protocolo de modernização adminis-
trativa. — Nos termos da Resolução do Conselho de Ministros
n.o 108/2001, publicada no Diário da República, 1.a série-B, de 10
de Agosto de 2001, é celebrado o presente protocolo de modernização
administrativa entre a Direcção-Geral das Autarquias Locais (DGAL),
representada pela directora-geral, e a freguesia de Lamelas, repre-
sentada pelo presidente da Junta de Freguesia:
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1.o

Objecto do protocolo

Constitui objecto do presente protocolo o desenvolvimento do pro-
jecto, cujo investimento global elegível é de E 6000, «Adaptação de
instalações autárquicas».

2.o

Vigência

O presente protocolo produz efeitos a partir da data da sua assi-
natura e cessa em 31 de Dezembro de 2005.

3.o

Comparticipação financeira

A freguesia beneficiará de uma comparticipação financeira do
Ministério das Cidades, Administração Local, Habitação e Desen-
volvimento Regional, dotação da DGAL, de E 3000, correspondente
a 50 % do investimento elegível, a atribuir da seguinte forma:

2004 — E 1500;
2005 — E 1500.

4.o

Dotação orçamental

As verbas que asseguram a execução deste protocolo são inscritas
nos orçamentos da freguesia contratante e do Ministério das Cidades,
Administração Local, Habitação e Desenvolvimento Regional (dota-
ção da DGAL), de acordo com a participação financeira estabelecida.

5.o

Aplicação das verbas

Quando se verificar que as verbas atribuídas não foram aplicadas
de acordo com o previsto, a freguesia obriga-se, através deste pro-
tocolo, a restituir o montante recebido, aceitando a correspondente
retenção das verbas nas transferências relativas à participação das
entidades nos impostos do Estado, não podendo a mesma, além disso,
apresentar candidaturas no ano imediato.

6.o

Cumprimento das acções

No caso de a freguesia contratante verificar a impossibilidade de
cumprimento total ou parcial do previsto no presente protocolo,
deverá comunicar este facto atempadamente à DGAL, até à data
limite para a realização do projecto.

7.o

Acompanhamento

1 — À DGAL compete publicitar este protocolo, bem como divulgar
as acções consideradas exemplares.

2 — À DGAL incumbe ainda o acompanhamento da execução, em
termos financeiros, do presente protocolo.

3 — À freguesia contratante compete afixar, em local de acesso
ao público, cópia do presente protocolo, rubricado pelos interve-
nientes.

4 — A freguesia contratante obriga-se a elaborar um relatório final
de execução das acções compreendidas no projecto comparticipado.

5 de Outubro de 2004. — A Directora-Geral das Autarquias Locais,
Maria Eugénia Santos. — O Presidente da Junta de Freguesia de Lame-
las, (Assinatura ilegível.)

Protocolo n.o 828/2004. — Protocolo de modernização adminis-
trativa. — Nos termos da Resolução do Conselho de Ministros
n.o 108/2001, publicada no Diário da República, 1.a série-B, de 10
de Agosto de 2001, é celebrado o presente protocolo de modernização
administrativa entre a Direcção-Geral das Autarquias Locais (DGAL),
representada pela directora-geral, e a freguesia de Bougado (São Mar-
tinho), representada pelo presidente da Junta de Freguesia:

1.o

Objecto do protocolo

Constitui objecto do presente protocolo o desenvolvimento do pro-
jecto, cujo investimento global elegível é de E 74 228,94, «Valorização
da qualidade e eficiência dos serviços em prol dos cidadãos».

2.o

Vigência

O presente protocolo produz efeitos a partir da data da sua assi-
natura e cessa em 31 de Dezembro de 2005.

3.o

Comparticipação financeira

A freguesia beneficiará de uma comparticipação financeira do
Ministério das Cidades, Administração Local, Habitação e Desen-
volvimento Regional, dotação da DGAL, de E 37 114,47, correspon-
dente a 50 % do investimento elegível, a atribuir da seguinte forma:

2004 — E 18 557,24;
2005 — E 18 557,23.

4.o

Dotação orçamental

As verbas que asseguram a execução deste protocolo são inscritas
nos orçamentos da freguesia contratante e do Ministério das Cidades,
Administração Local, Habitação e Desenvolvimento Regional (dota-
ção da DGAL), de acordo com a participação financeira estabelecida.

5.o

Aplicação das verbas

Quando se verificar que as verbas atribuídas não foram aplicadas
de acordo com o previsto, a freguesia obriga-se, através deste pro-
tocolo, a restituir o montante recebido, aceitando a correspondente
retenção das verbas nas transferências relativas à participação das
entidades nos impostos do Estado, não podendo a mesma, além disso,
apresentar candidaturas no ano imediato.

6.o

Cumprimento das acções

No caso de a freguesia contratante verificar a impossibilidade de
cumprimento total ou parcial do previsto no presente protocolo,
deverá comunicar este facto atempadamente à DGAL, até à data
limite para a realização do projecto.

7.o

Acompanhamento

1 — À DGAL compete publicitar este protocolo, bem como divulgar
as acções consideradas exemplares.

2 — À DGAL incumbe ainda o acompanhamento da execução, em
termos financeiros, do presente protocolo.

3 — À freguesia contratante compete afixar, em local de acesso
ao público, cópia do presente protocolo, rubricado pelos interve-
nientes.

4 — A freguesia contratante obriga-se a elaborar um relatório final
de execução das acções compreendidas no projecto comparticipado.

5 de Outubro de 2004. — A Directora-Geral das Autarquias Locais,
Maria Eugénia Santos. — O Presidente da Junta de Freguesia de Bou-
gado (São Martinho), (Assinatura ilegível.)

Protocolo n.o 829/2004. — Protocolo de modernização adminis-
trativa. — Nos termos da Resolução do Conselho de Ministros
n.o 108/2001, publicada no Diário da República, 1.a série-B, de 10
de Agosto de 2001, é celebrado o presente protocolo de modernização
administrativa entre a Direcção-Geral das Autarquias Locais (DGAL),
representada pela directora-geral, e a freguesia de Agrela, represen-
tada pelo presidente da Junta de Freguesia:

1.o

Objecto do protocolo

Constitui objecto do presente protocolo o desenvolvimento do pro-
jecto, cujo investimento global elegível é de E 39 500, «Modernização
administrativa e funcional da Junta de Freguesia de Agrela».

2.o

Vigência

O presente protocolo produz efeitos a partir da data da sua assi-
natura e cessa em 31 de Dezembro de 2005.

3.o

Comparticipação financeira

A freguesia beneficiará de uma comparticipação financeira do
Ministério das Cidades, Administração Local, Habitação e Desen-
volvimento Regional, dotação da DGAL, de E 19 750, correspondente
a 50 % do investimento elegível, a atribuir da seguinte forma:

2004 — E 9875;
2005 — E 9875.
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4.o

Dotação orçamental

As verbas que asseguram a execução deste protocolo são inscritas
nos orçamentos da freguesia contratante e do Ministério das Cidades,
Administração Local, Habitação e Desenvolvimento Regional (dota-
ção da DGAL), de acordo com a participação financeira estabelecida.

5.o

Aplicação das verbas

Quando se verificar que as verbas atribuídas não foram aplicadas
de acordo com o previsto, a freguesia obriga-se, através deste pro-
tocolo, a restituir o montante recebido, aceitando a correspondente
retenção das verbas nas transferências relativas à participação das
entidades nos impostos do Estado, não podendo a mesma, além disso,
apresentar candidaturas no ano imediato.

6.o

Cumprimento das acções

No caso de a freguesia contratante verificar a impossibilidade de
cumprimento total ou parcial do previsto no presente protocolo,
deverá comunicar este facto atempadamente à DGAL, até à data
limite para a realização do projecto.

7.o

Acompanhamento

1 — À DGAL compete publicitar este protocolo, bem como divulgar
as acções consideradas exemplares.

2 — À DGAL incumbe ainda o acompanhamento da execução, em
termos financeiros, do presente protocolo.

3 — À freguesia contratante compete afixar, em local de acesso
ao público, cópia do presente protocolo, rubricado pelos interve-
nientes.

4 — A freguesia contratante obriga-se a elaborar um relatório final
de execução das acções compreendidas no projecto comparticipado.

5 de Outubro de 2004. — A Directora-Geral das Autarquias Locais,
Maria Eugénia Santos. — O Presidente da Junta de Freguesia de
Agrela, (Assinatura ilegível.)

Protocolo n.o 830/2004. — Protocolo de modernização adminis-
trativa. — Nos termos da Resolução do Conselho de Ministros
n.o 108/2001, publicada no Diário da República, 1.a série-B, de 10
de Agosto de 2001, é celebrado o presente protocolo de modernização
administrativa entre a Direcção-Geral das Autarquias Locais (DGAL),
representada pela directora-geral, e a freguesia de Sequeiró, repre-
sentada pelo presidente da Junta de Freguesia:

1.o

Objecto do protocolo

Constitui objecto do presente protocolo o desenvolvimento do pro-
jecto, cujo investimento global elegível é de E 74 985,98, «Novas
dimensões de modernização».

2.o

Vigência

O presente protocolo produz efeitos a partir da data da sua assi-
natura e cessa em 31 de Dezembro de 2005.

3.o

Comparticipação financeira

A freguesia beneficiará de uma comparticipação financeira do
Ministério das Cidades, Administração Local, Habitação e Desen-
volvimento Regional, dotação da DGAL, de E 44 991,59, correspon-
dente a 60 % do investimento elegível, a atribuir da seguinte forma:

2004 — E 22 495,79;
2005 — E 22 495,80.

4.o

Dotação orçamental

As verbas que asseguram a execução deste protocolo são inscritas
nos orçamentos da freguesia contratante e do Ministério das Cidades,
Administração Local, Habitação e Desenvolvimento Regional (dota-
ção da DGAL), de acordo com a participação financeira estabelecida.

5.o

Aplicação das verbas

Quando se verificar que as verbas atribuídas não foram aplicadas
de acordo com o previsto, a freguesia obriga-se, através deste pro-
tocolo, a restituir o montante recebido, aceitando a correspondente
retenção das verbas nas transferências relativas à participação das
entidades nos impostos do Estado, não podendo a mesma, além disso,
apresentar candidaturas no ano imediato.

6.o

Cumprimento das acções

No caso de a freguesia contratante verificar a impossibilidade de
cumprimento total ou parcial do previsto no presente protocolo,
deverá comunicar este facto atempadamente à DGAL, até à data
limite para a realização do projecto.

7.o

Acompanhamento

1 — À DGAL compete publicitar este protocolo, bem como divulgar
as acções consideradas exemplares.

2 — À DGAL incumbe ainda o acompanhamento da execução, em
termos financeiros, do presente protocolo.

3 — À freguesia contratante compete afixar, em local de acesso
ao público, cópia do presente protocolo, rubricado pelos interve-
nientes.

4 — A freguesia contratante obriga-se a elaborar um relatório final
de execução das acções compreendidas no projecto comparticipado.

5 de Outubro de 2004. — A Directora-Geral das Autarquias Locais,
Maria Eugénia Santos. — O Presidente da Junta de Freguesia de
Sequeiró, (Assinatura ilegível.)

Protocolo n.o 831/2004. — Protocolo de modernização adminis-
trativa. — Nos termos da Resolução do Conselho de Ministros
n.o 108/2001, publicada no Diário da República, 1.a série-B, de 10
de Agosto de 2001, é celebrado o presente protocolo de modernização
administrativa entre a Direcção-Geral das Autarquias Locais (DGAL),
representada pela directora-geral, e a freguesia de Rio de Moinhos,
representada pelo presidente da Junta de Freguesia:

1.o

Objecto do protocolo

Constitui objecto do presente protocolo o desenvolvimento do pro-
jecto, cujo investimento global elegível é de E 30 570,88, «Moder-
nização administrativa».

2.o

Vigência

O presente protocolo produz efeitos a partir da data da sua assi-
natura e cessa em 31 de Dezembro de 2005.

3.o

Comparticipação financeira

A freguesia beneficiará de uma comparticipação financeira do
Ministério das Cidades, Administração Local, Habitação e Desen-
volvimento Regional, dotação da DGAL, de E 15 285,44, correspon-
dente a 50 % do investimento elegível, a atribuir da seguinte forma:

2004 — E 7642,72;
2005 — E 7642,72.

4.o

Dotação orçamental

As verbas que asseguram a execução deste protocolo são inscritas
nos orçamentos da freguesia contratante e do Ministério das Cidades,
Administração Local, Habitação e Desenvolvimento Regional (dota-
ção da DGAL), de acordo com a participação financeira estabelecida.

5.o

Aplicação das verbas

Quando se verificar que as verbas atribuídas não foram aplicadas
de acordo com o previsto, a freguesia obriga-se, através deste pro-
tocolo, a restituir o montante recebido, aceitando a correspondente
retenção das verbas nas transferências relativas à participação das
entidades nos impostos do Estado, não podendo a mesma, além disso,
apresentar candidaturas no ano imediato.
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6.o

Cumprimento das acções

No caso de a freguesia contratante verificar a impossibilidade de
cumprimento total ou parcial do previsto no presente protocolo,
deverá comunicar este facto atempadamente à DGAL, até à data
limite para a realização do projecto.

7.o

Acompanhamento

1 — À DGAL compete publicitar este protocolo, bem como divulgar
as acções consideradas exemplares.

2 — À DGAL incumbe ainda o acompanhamento da execução, em
termos financeiros, do presente protocolo.

3 — À freguesia contratante compete afixar, em local de acesso
ao público, cópia do presente protocolo, rubricado pelos interve-
nientes.

4 — A freguesia contratante obriga-se a elaborar um relatório final
de execução das acções compreendidas no projecto comparticipado.

5 de Outubro de 2004. — A Directora-Geral das Autarquias Locais,
Maria Eugénia Santos. — O Presidente da Junta de Freguesia de Rio
de Moinhos, (Assinatura ilegível.)

Protocolo n.o 832/2004. — Protocolo de modernização adminis-
trativa. — Nos termos da Resolução do Conselho de Ministros
n.o 108/2001, publicada no Diário da República, 1.a série-B, de 10
de Agosto de 2001, é celebrado o presente protocolo de modernização
administrativa entre a Direcção-Geral das Autarquias Locais (DGAL),
representada pela directora-geral, e a freguesia de Marecos, repre-
sentada pelo presidente da Junta de Freguesia:

1.o

Objecto do protocolo

Constitui objecto do presente protocolo o desenvolvimento do pro-
jecto, cujo investimento global elegível é de E 30 570,88, «Moder-
nização administrativa».

2.o

Vigência

O presente protocolo produz efeitos a partir da data da sua assi-
natura e cessa em 31 de Dezembro de 2005.

3.o

Comparticipação financeira

A freguesia beneficiará de uma comparticipação financeira do
Ministério das Cidades, Administração Local, Habitação e Desen-
volvimento Regional, dotação da DGAL, de E 15 285,44, correspon-
dente a 50 % do investimento elegível, a atribuir da seguinte forma:

2004 — E 7642,72;
2005 — E 7642,72.

4.o

Dotação orçamental

As verbas que asseguram a execução deste protocolo são inscritas
nos orçamentos da freguesia contratante e do Ministério das Cidades,
Administração Local, Habitação e Desenvolvimento Regional (dota-
ção da DGAL), de acordo com a participação financeira estabelecida.

5.o

Aplicação das verbas

Quando se verificar que as verbas atribuídas não foram aplicadas
de acordo com o previsto, a freguesia obriga-se, através deste pro-
tocolo, a restituir o montante recebido, aceitando a correspondente
retenção das verbas nas transferências relativas à participação das
entidades nos impostos do Estado, não podendo a mesma, além disso,
apresentar candidaturas no ano imediato.

6.o

Cumprimento das acções

No caso de a freguesia contratante verificar a impossibilidade de
cumprimento total ou parcial do previsto no presente protocolo,
deverá comunicar este facto atempadamente à DGAL, até à data
limite para a realização do projecto.

7.o

Acompanhamento

1 — À DGAL compete publicitar este protocolo, bem como divulgar
as acções consideradas exemplares.

2 — À DGAL incumbe ainda o acompanhamento da execução, em
termos financeiros, do presente protocolo.

3 — À freguesia contratante compete afixar, em local de acesso
ao público, cópia do presente protocolo, rubricado pelos interve-
nientes.

4 — A freguesia contratante obriga-se a elaborar um relatório final
de execução das acções compreendidas no projecto comparticipado.

5 de Outubro de 2004. — A Directora-Geral das Autarquias Locais,
Maria Eugénia Santos. — O Presidente da Junta de Freguesia de Mare-
cos, Bernardino da Silva Sousa.

Protocolo n.o 833/2004. — Protocolo de modernização adminis-
trativa. — Nos termos da Resolução do Conselho de Ministros
n.o 108/2001, publicada no Diário da República, 1.a série-B, de 10
de Agosto de 2001, é celebrado o presente protocolo de modernização
administrativa entre a Direcção-Geral das Autarquias Locais (DGAL),
representada pela directora-geral, e a freguesia de Castelões, repre-
sentada pelo presidente da Junta de Freguesia:

1.o

Objecto do protocolo

Constitui objecto do presente protocolo o desenvolvimento do pro-
jecto, cujo investimento global elegível é de E 30 570,28, «Moder-
nização administrativa».

2.o

Vigência

O presente protocolo produz efeitos a partir da data da sua assi-
natura e cessa em 31 de Dezembro de 2005.

3.o

Comparticipação financeira

A freguesia beneficiará de uma comparticipação financeira do
Ministério das Cidades, Administração Local, Habitação e Desen-
volvimento Regional, dotação da DGAL, de E 15 285,14, correspon-
dente a 50 % do investimento elegível, a atribuir da seguinte forma:

2004 — E 7642,57;
2005 — E 7642,57.

4.o

Dotação orçamental

As verbas que asseguram a execução deste protocolo são inscritas
nos orçamentos da freguesia contratante e do Ministério das Cidades,
Administração Local, Habitação e Desenvolvimento Regional (dota-
ção da DGAL), de acordo com a participação financeira estabelecida.

5.o

Aplicação das verbas

Quando se verificar que as verbas atribuídas não foram aplicadas
de acordo com o previsto, a freguesia obriga-se, através deste pro-
tocolo, a restituir o montante recebido, aceitando a correspondente
retenção das verbas nas transferências relativas à participação das
entidades nos impostos do Estado, não podendo a mesma, além disso,
apresentar candidaturas no ano imediato.

6.o

Cumprimento das acções

No caso de a freguesia contratante verificar a impossibilidade de
cumprimento total ou parcial do previsto no presente protocolo,
deverá comunicar este facto atempadamente à DGAL, até à data
limite para a realização do projecto.

7.o

Acompanhamento

1 — À DGAL compete publicitar este protocolo, bem como divulgar
as acções consideradas exemplares.

2 — À DGAL incumbe ainda o acompanhamento da execução, em
termos financeiros, do presente protocolo.

3 — À freguesia contratante compete afixar, em local de acesso
ao público, cópia do presente protocolo, rubricado pelos interve-
nientes.
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4 — A freguesia contratante obriga-se a elaborar um relatório final
de execução das acções compreendidas no projecto comparticipado.

5 de Outubro de 2004. — A Directora-Geral das Autarquias Locais,
Maria Eugénia Santos. — O Presidente da Junta de Freguesia de Cas-
telões, (Assinatura ilegível.)

Protocolo n.o 834/2004. — Protocolo de modernização adminis-
trativa. — Nos termos da Resolução do Conselho de Ministros
n.o 108/2001, publicada no Diário da República, 1.a série-B, de 10
de Agosto de 2001, é celebrado o presente protocolo de modernização
administrativa entre a Direcção-Geral das Autarquias Locais (DGAL),
representada pela directora-geral, e a freguesia de Boelhe, repre-
sentada pelo presidente da Junta de Freguesia:

1.o

Objecto do protocolo

Constitui objecto do presente protocolo o desenvolvimento do pro-
jecto, cujo investimento global elegível é de E 14 100, «Modernização
de espaços e equipamentos».

2.o

Vigência

O presente protocolo produz efeitos a partir da data da sua assi-
natura e cessa em 31 de Dezembro de 2005.

3.o

Comparticipação financeira

A freguesia beneficiará de uma comparticipação financeira do
Ministério das Cidades, Administração Local, Habitação e Desen-
volvimento Regional, dotação da DGAL, de E 7050, correspondente
a 50 % do investimento elegível, a atribuir da seguinte forma:

2004 — E 3525;
2005 — E 3525.

4.o

Dotação orçamental

As verbas que asseguram a execução deste protocolo são inscritas
nos orçamentos da freguesia contratante e do Ministério das Cidades,
Administração Local, Habitação e Desenvolvimento Regional (dota-
ção da DGAL), de acordo com a participação financeira estabelecida.

5.o

Aplicação das verbas

Quando se verificar que as verbas atribuídas não foram aplicadas
de acordo com o previsto, a freguesia obriga-se, através deste pro-
tocolo, a restituir o montante recebido, aceitando a correspondente
retenção das verbas nas transferências relativas à participação das
entidades nos impostos do Estado, não podendo a mesma, além disso,
apresentar candidaturas no ano imediato.

6.o

Cumprimento das acções

No caso de a freguesia contratante verificar a impossibilidade de
cumprimento total ou parcial do previsto no presente protocolo,
deverá comunicar este facto atempadamente à DGAL, até à data
limite para a realização do projecto.

7.o

Acompanhamento

1 — À DGAL compete publicitar este protocolo, bem como divulgar
as acções consideradas exemplares.

2 — À DGAL incumbe ainda o acompanhamento da execução, em
termos financeiros, do presente protocolo.

3 — À freguesia contratante compete afixar, em local de acesso
ao público, cópia do presente protocolo, rubricado pelos interve-
nientes.

4 — A freguesia contratante obriga-se a elaborar um relatório final
de execução das acções compreendidas no projecto comparticipado.

5 de Outubro de 2004. — A Directora-Geral das Autarquias Locais,
Maria Eugénia Santos. — O Presidente da Junta de Freguesia de Boe-
lhe, (Assinatura ilegível.)

Protocolo n.o 835/2004. — Protocolo de modernização adminis-
trativa. — Nos termos da Resolução do Conselho de Ministros
n.o 108/2001, publicada no Diário da República, 1.a série-B, de 10
de Agosto de 2001, é celebrado o presente protocolo de modernização

administrativa entre a Direcção-Geral das Autarquias Locais (DGAL),
representada pela directora-geral, e a freguesia de Aves, representada
pelo presidente da Junta de Freguesia:

1.o

Objecto do protocolo

Constitui objecto do presente protocolo o desenvolvimento do pro-
jecto, cujo investimento global elegível é de E 9679,70, «Modernização
da Junta de Freguesia de Vila das Aves».

2.o

Vigência

O presente protocolo produz efeitos a partir da data da sua assi-
natura e cessa em 31 de Dezembro de 2005.

3.o

Comparticipação financeira

A freguesia beneficiará de uma comparticipação financeira do
Ministério das Cidades, Administração Local, Habitação e Desen-
volvimento Regional, dotação da DGAL, de E 4839,85, correspon-
dente a 50 % do investimento elegível, a atribuir da seguinte forma:

2004 — E 2419,93;
2005 — E 2419,92.

4.o

Dotação orçamental

As verbas que asseguram a execução deste protocolo são inscritas
nos orçamentos da freguesia contratante e do Ministério das Cidades,
Administração Local, Habitação e Desenvolvimento Regional (dota-
ção da DGAL), de acordo com a participação financeira estabelecida.

5.o

Aplicação das verbas

Quando se verificar que as verbas atribuídas não foram aplicadas
de acordo com o previsto, a freguesia obriga-se, através deste pro-
tocolo, a restituir o montante recebido, aceitando a correspondente
retenção das verbas nas transferências relativas à participação das
entidades nos impostos do Estado, não podendo a mesma, além disso,
apresentar candidaturas no ano imediato.

6.o

Cumprimento das acções

No caso de a freguesia contratante verificar a impossibilidade de
cumprimento total ou parcial do previsto no presente protocolo,
deverá comunicar este facto atempadamente à DGAL, até à data
limite para a realização do projecto.

7.o

Acompanhamento

1 — À DGAL compete publicitar este protocolo, bem como divulgar
as acções consideradas exemplares.

2 — À DGAL incumbe ainda o acompanhamento da execução, em
termos financeiros, do presente protocolo.

3 — À freguesia contratante compete afixar, em local de acesso
ao público, cópia do presente protocolo, rubricado pelos interve-
nientes.

4 — A freguesia contratante obriga-se a elaborar um relatório final
de execução das acções compreendidas no projecto comparticipado.

5 de Outubro de 2004. — A Directora-Geral das Autarquias Locais,
Maria Eugénia Santos. — O Presidente da Junta de Freguesia de Aves,
(Assinatura ilegível.)

Protocolo n.o 836/2004. — Protocolo de modernização adminis-
trativa. — Nos termos da Resolução do Conselho de Ministros
n.o 108/2001, publicada no Diário da República, 1.a série-B, de 10
de Agosto de 2001, é celebrado o presente protocolo de modernização
administrativa entre a Direcção-Geral das Autarquias Locais (DGAL),
representada pela directora-geral, e a freguesia de Lamoso, repre-
sentada pelo presidente da Junta de Freguesia:

1.o

Objecto do protocolo

Constitui objecto do presente protocolo o desenvolvimento do pro-
jecto, cujo investimento global elegível é de E 14 100, «Modernização
de espaços e equipamentos».
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2.o

Vigência

O presente protocolo produz efeitos a partir da data da sua assi-
natura e cessa em 31 de Dezembro de 2005.

3.o

Comparticipação financeira

A freguesia beneficiará de uma comparticipação financeira do
Ministério das Cidades, Administração Local, Habitação e Desen-
volvimento Regional, dotação da DGAL, de E 7050, correspondente
a 50 % do investimento elegível, a atribuir da seguinte forma:

2004 — E 3525;
2005 — E 3525.

4.o

Dotação orçamental

As verbas que asseguram a execução deste protocolo são inscritas
nos orçamentos da freguesia contratante e do Ministério das Cidades,
Administração Local, Habitação e Desenvolvimento Regional (dota-
ção da DGAL), de acordo com a participação financeira estabelecida.

5.o

Aplicação das verbas

Quando se verificar que as verbas atribuídas não foram aplicadas
de acordo com o previsto, a freguesia obriga-se, através deste pro-
tocolo, a restituir o montante recebido, aceitando a correspondente
retenção das verbas nas transferências relativas à participação das
entidades nos impostos do Estado, não podendo a mesma, além disso,
apresentar candidaturas no ano imediato.

6.o

Cumprimento das acções

No caso de a freguesia contratante verificar a impossibilidade de
cumprimento total ou parcial do previsto no presente protocolo,
deverá comunicar este facto atempadamente à DGAL, até à data
limite para a realização do projecto.

7.o

Acompanhamento

1 — À DGAL compete publicitar este protocolo, bem como divulgar
as acções consideradas exemplares.

2 — À DGAL incumbe ainda o acompanhamento da execução, em
termos financeiros, do presente protocolo.

3 — À freguesia contratante compete afixar, em local de acesso
ao público, cópia do presente protocolo, rubricado pelos interve-
nientes.

4 — A freguesia contratante obriga-se a elaborar um relatório final
de execução das acções compreendidas no projecto comparticipado.

5 de Outubro de 2004. — A Directora-Geral das Autarquias Locais,
Maria Eugénia Santos. — O Presidente da Junta de Freguesia de
Lamoso, (Assinatura ilegível.)

Protocolo n.o 837/2004. — Protocolo de modernização adminis-
trativa. — Nos termos da Resolução do Conselho de Ministros
n.o 108/2001, publicada no Diário da República, 1.a série-B, de 10
de Agosto de 2001, é celebrado o presente protocolo de modernização
administrativa entre a Direcção-Geral das Autarquias Locais (DGAL),
representada pela directora-geral, e a freguesia de Codessos, repre-
sentada pelo presidente da Junta de Freguesia:

1.o

Objecto do protocolo

Constitui objecto do presente protocolo o desenvolvimento do pro-
jecto, cujo investimento global elegível é de E 14 100, «Modernização
de espaços e equipamentos».

2.o

Vigência

O presente protocolo produz efeitos a partir da data da sua assi-
natura e cessa em 31 de Dezembro de 2005.

3.o

Comparticipação financeira

A freguesia beneficiará de uma comparticipação financeira do
Ministério das Cidades, Administração Local, Habitação e Desen-

volvimento Regional, dotação da DGAL, de E 7050, correspondente
a 50 % do investimento elegível, a atribuir da seguinte forma:

2004 — E 3525;
2005 — E 3525.

4.o

Dotação orçamental

As verbas que asseguram a execução deste protocolo são inscritas
nos orçamentos da freguesia contratante e do Ministério das Cidades,
Administração Local, Habitação e Desenvolvimento Regional (dota-
ção da DGAL), de acordo com a participação financeira estabelecida.

5.o

Aplicação das verbas

Quando se verificar que as verbas atribuídas não foram aplicadas
de acordo com o previsto, a freguesia obriga-se, através deste pro-
tocolo, a restituir o montante recebido, aceitando a correspondente
retenção das verbas nas transferências relativas à participação das
entidades nos impostos do Estado, não podendo a mesma, além disso,
apresentar candidaturas no ano imediato.

6.o

Cumprimento das acções

No caso de a freguesia contratante verificar a impossibilidade de
cumprimento total ou parcial do previsto no presente protocolo,
deverá comunicar este facto atempadamente à DGAL, até à data
limite para a realização do projecto.

7.o

Acompanhamento

1 — À DGAL compete publicitar este protocolo, bem como divulgar
as acções consideradas exemplares.

2 — À DGAL incumbe ainda o acompanhamento da execução, em
termos financeiros, do presente protocolo.

3 — À freguesia contratante compete afixar, em local de acesso
ao público, cópia do presente protocolo, rubricado pelos interve-
nientes.

4 — A freguesia contratante obriga-se a elaborar um relatório final
de execução das acções compreendidas no projecto comparticipado.

5 de Outubro de 2004. — A Directora-Geral das Autarquias Locais,
Maria Eugénia Santos. — O Presidente da Junta de Freguesia de
Codessos, Manuel Carlos Neto Salgado.

Protocolo n.o 838/2004. — Protocolo de modernização adminis-
trativa. — Nos termos da Resolução do Conselho de Ministros
n.o 108/2001, publicada no Diário da República, 1.a série-B, de 10
de Agosto de 2001, é celebrado o presente protocolo de modernização
administrativa entre a Direcção-Geral das Autarquias Locais (DGAL),
representada pela directora-geral, e a freguesia de Paços de Ferreira,
representada pelo presidente da Junta de Freguesia:

1.o

Objecto do protocolo

Constitui objecto do presente protocolo o desenvolvimento do pro-
jecto, cujo investimento global elegível é de E 48 723,32, «Modernizar
os serviços, qualificar o atendimento».

2.o

Vigência

O presente protocolo produz efeitos a partir da data da sua assi-
natura e cessa em 31 de Dezembro de 2005.

3.o

Comparticipação financeira

A freguesia beneficiará de uma comparticipação financeira do
Ministério das Cidades, Administração Local, Habitação e Desen-
volvimento Regional, dotação da DGAL, de E 29 233,99, correspon-
dente a 60 % do investimento elegível, a atribuir da seguinte forma:

2004 — E 14 617;
2005 — E 14 616,99.

4.o

Dotação orçamental

As verbas que asseguram a execução deste protocolo são inscritas
nos orçamentos da freguesia contratante e do Ministério das Cidades,
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Administração Local, Habitação e Desenvolvimento Regional (dota-
ção da DGAL), de acordo com a participação financeira estabelecida.

5.o

Aplicação das verbas

Quando se verificar que as verbas atribuídas não foram aplicadas
de acordo com o previsto, a freguesia obriga-se, através deste pro-
tocolo, a restituir o montante recebido, aceitando a correspondente
retenção das verbas nas transferências relativas à participação das
entidades nos impostos do Estado, não podendo a mesma, além disso,
apresentar candidaturas no ano imediato.

6.o

Cumprimento das acções

No caso de a freguesia contratante verificar a impossibilidade de
cumprimento total ou parcial do previsto no presente protocolo,
deverá comunicar este facto atempadamente à DGAL, até à data
limite para a realização do projecto.

7.o

Acompanhamento

1 — À DGAL compete publicitar este protocolo, bem como divulgar
as acções consideradas exemplares.

2 — À DGAL incumbe ainda o acompanhamento da execução, em
termos financeiros, do presente protocolo.

3 — À freguesia contratante compete afixar, em local de acesso
ao público, cópia do presente protocolo, rubricado pelos interve-
nientes.

4 — A freguesia contratante obriga-se a elaborar um relatório final
de execução das acções compreendidas no projecto comparticipado.

5 de Outubro de 2004. — A Directora-Geral das Autarquias Locais,
Maria Eugénia Santos. — O Presidente da Junta de Freguesia de Paços
de Ferreira, (Assinatura ilegível.)

Protocolo n.o 839/2004. — Protocolo de modernização adminis-
trativa. — Nos termos da Resolução do Conselho de Ministros
n.o 108/2001, publicada no Diário da República, 1.a série-B, de 10
de Agosto de 2001, é celebrado o presente protocolo de modernização
administrativa entre a Direcção-Geral das Autarquias Locais (DGAL),
representada pela directora-geral, e a freguesia de Lavra, representada
pelo presidente da Junta de Freguesia:

1.o

Objecto do protocolo

Constitui objecto do presente protocolo o desenvolvimento do pro-
jecto, cujo investimento global elegível é de E 16 301,61, «Moder-
nização da Junta de Freguesia».

2.o

Vigência

O presente protocolo produz efeitos a partir da data da sua assi-
natura e cessa em 31 de Dezembro de 2005.

3.o

Comparticipação financeira

A freguesia beneficiará de uma comparticipação financeira do
Ministério das Cidades, Administração Local, Habitação e Desen-
volvimento Regional, dotação da DGAL, de E 8150,81, correspon-
dente a 50 % do investimento elegível, a atribuir da seguinte forma:

2004 — E 4075,40;
2005 — E 4075,41.

4.o

Dotação orçamental

As verbas que asseguram a execução deste protocolo são inscritas
nos orçamentos da freguesia contratante e do Ministério das Cidades,
Administração Local, Habitação e Desenvolvimento Regional (dota-
ção da DGAL), de acordo com a participação financeira estabelecida.

5.o

Aplicação das verbas

Quando se verificar que as verbas atribuídas não foram aplicadas
de acordo com o previsto, a freguesia obriga-se, através deste pro-
tocolo, a restituir o montante recebido, aceitando a correspondente
retenção das verbas nas transferências relativas à participação das

entidades nos impostos do Estado, não podendo a mesma, além disso,
apresentar candidaturas no ano imediato.

6.o

Cumprimento das acções

No caso de a freguesia contratante verificar a impossibilidade de
cumprimento total ou parcial do previsto no presente protocolo,
deverá comunicar este facto atempadamente à DGAL, até à data
limite para a realização do projecto.

7.o

Acompanhamento

1 — À DGAL compete publicitar este protocolo, bem como divulgar
as acções consideradas exemplares.

2 — À DGAL incumbe ainda o acompanhamento da execução, em
termos financeiros, do presente protocolo.

3 — À freguesia contratante compete afixar, em local de acesso
ao público, cópia do presente protocolo, rubricado pelos interve-
nientes.

4 — A freguesia contratante obriga-se a elaborar um relatório final
de execução das acções compreendidas no projecto comparticipado.

5 de Outubro de 2004. — A Directora-Geral das Autarquias Locais,
Maria Eugénia Santos. — O Presidente da Junta de Freguesia de Lavra,
(Assinatura ilegível.)

Protocolo n.o 840/2004. — Protocolo de modernização adminis-
trativa. — Nos termos da Resolução do Conselho de Ministros
n.o 108/2001, publicada no Diário da República, 1.a série-B, de 10
de Agosto de 2001, é celebrado o presente protocolo de modernização
administrativa entre a Direcção-Geral das Autarquias Locais (DGAL),
representada pela directora-geral, e a freguesia de Vila Nova de Gaia
(Santa Marinha), representada pelo presidente da Junta de Freguesia:

1.o

Objecto do protocolo

Constitui objecto do presente protocolo o desenvolvimento do pro-
jecto, cujo investimento global elegível é de E 74 917, «Descentra-
lização administrativa de serviços, promoção da sociedade da infor-
mação e acessibilidade».

2.o

Vigência

O presente protocolo produz efeitos a partir da data da sua assi-
natura e cessa em 31 de Dezembro de 2005.

3.o

Comparticipação financeira

A freguesia beneficiará de uma comparticipação financeira do
Ministério das Cidades, Administração Local, Habitação e Desen-
volvimento Regional, dotação da DGAL, de E 37 458,50, correspon-
dente a 50 % do investimento elegível, a atribuir da seguinte forma:

2004 — E 17 500;
2005 — E 19 958,50.

4.o

Dotação orçamental

As verbas que asseguram a execução deste protocolo são inscritas
nos orçamentos da freguesia contratante e do Ministério das Cidades,
Administração Local, Habitação e Desenvolvimento Regional (dota-
ção da DGAL), de acordo com a participação financeira estabelecida.

5.o

Aplicação das verbas

Quando se verificar que as verbas atribuídas não foram aplicadas
de acordo com o previsto, a freguesia obriga-se, através deste pro-
tocolo, a restituir o montante recebido, aceitando a correspondente
retenção das verbas nas transferências relativas à participação das
entidades nos impostos do Estado, não podendo a mesma, além disso,
apresentar candidaturas no ano imediato.

6.o

Cumprimento das acções

No caso de a freguesia contratante verificar a impossibilidade de
cumprimento total ou parcial do previsto no presente protocolo,
deverá comunicar este facto atempadamente à DGAL, até à data
limite para a realização do projecto.
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7.o

Acompanhamento

1 — À DGAL compete publicitar este protocolo, bem como divulgar
as acções consideradas exemplares.

2 — À DGAL incumbe ainda o acompanhamento da execução, em
termos financeiros, do presente protocolo.

3 — À freguesia contratante compete afixar, em local de acesso
ao público, cópia do presente protocolo, rubricado pelos interve-
nientes.

4 — A freguesia contratante obriga-se a elaborar um relatório final
de execução das acções compreendidas no projecto comparticipado.

5 de Outubro de 2004. — A Directora-Geral das Autarquias Locais,
Maria Eugénia Santos. — O Presidente da Junta de Freguesia de Vila
Nova de Gaia (Santa Marinha), (Assinatura ilegível.)

Protocolo n.o 841/2004. — Protocolo de modernização adminis-
trativa. — Nos termos da Resolução do Conselho de Ministros
n.o 108/2001, publicada no Diário da República, 1.a série-B, de 10
de Agosto de 2001, é celebrado o presente protocolo de modernização
administrativa entre a Direcção-Geral das Autarquias Locais (DGAL),
representada pela directora-geral, e a freguesia de Oliveira do Douro,
representada pelo presidente da Junta de Freguesia:

1.o

Objecto do protocolo

Constitui objecto do presente protocolo o desenvolvimento do pro-
jecto, cujo investimento global elegível é de E 74 963, «As tecnologias
de informação e comunicação como ferramenta de apoio à melhoria
da produtividade e eficiência».

2.o

Vigência

O presente protocolo produz efeitos a partir da data da sua assi-
natura e cessa em 31 de Dezembro de 2005.

3.o

Comparticipação financeira

A freguesia beneficiará de uma comparticipação financeira do
Ministério das Cidades, Administração Local, Habitação e Desen-
volvimento Regional, dotação da DGAL, de E 37 481,50, correspon-
dente a 50 % do investimento elegível, a atribuir da seguinte forma:

2004 — E 17 481,50;
2005 — E 20 000.

4.o

Dotação orçamental

As verbas que asseguram a execução deste protocolo são inscritas
nos orçamentos da freguesia contratante e do Ministério das Cidades,
Administração Local, Habitação e Desenvolvimento Regional (dota-
ção da DGAL), de acordo com a participação financeira estabelecida.

5.o

Aplicação das verbas

Quando se verificar que as verbas atribuídas não foram aplicadas
de acordo com o previsto, a freguesia obriga-se, através deste pro-
tocolo, a restituir o montante recebido, aceitando a correspondente
retenção das verbas nas transferências relativas à participação das
entidades nos impostos do Estado, não podendo a mesma, além disso,
apresentar candidaturas no ano imediato.

6.o

Cumprimento das acções

No caso de a freguesia contratante verificar a impossibilidade de
cumprimento total ou parcial do previsto no presente protocolo,
deverá comunicar este facto atempadamente à DGAL, até à data
limite para a realização do projecto.

7.o

Acompanhamento

1 — À DGAL compete publicitar este protocolo, bem como divulgar
as acções consideradas exemplares.

2 — À DGAL incumbe ainda o acompanhamento da execução, em
termos financeiros, do presente protocolo.

3 — À freguesia contratante compete afixar, em local de acesso
ao público, cópia do presente protocolo, rubricado pelos interve-
nientes.

4 — A freguesia contratante obriga-se a elaborar um relatório final
de execução das acções compreendidas no projecto comparticipado.

5 de Outubro de 2004. — A Directora-Geral das Autarquias Locais,
Maria Eugénia Santos. — O Presidente da Junta de Freguesia de Oli-
veira do Douro, (Assinatura ilegível.)

Protocolo n.o 842/2004. — Protocolo de modernização adminis-
trativa. — Nos termos da Resolução do Conselho de Ministros
n.o 108/2001, publicada no Diário da República, 1.a série-B, de 10
de Agosto de 2001, é celebrado o presente protocolo de modernização
administrativa entre a Direcção-Geral das Autarquias Locais (DGAL),
representada pela directora-geral, e a freguesia de Duas Igrejas, repre-
sentada pelo presidente da Junta de Freguesia:

1.o

Objecto do protocolo

Constitui objecto do presente protocolo o desenvolvimento do pro-
jecto, cujo investimento global elegível é de E 14 100, «Modernização
de espaços e equipamentos».

2.o

Vigência

O presente protocolo produz efeitos a partir da data da sua assi-
natura e cessa em 31 de Dezembro de 2005.

3.o

Comparticipação financeira

A freguesia beneficiará de uma comparticipação financeira do
Ministério das Cidades, Administração Local, Habitação e Desen-
volvimento Regional, dotação da DGAL, de E 7050, correspondente
a 50 % do investimento elegível, a atribuir da seguinte forma:

2004 — E 3525;
2005 — E 3525.

4.o

Dotação orçamental

As verbas que asseguram a execução deste protocolo são inscritas
nos orçamentos da freguesia contratante e do Ministério das Cidades,
Administração Local, Habitação e Desenvolvimento Regional (dota-
ção da DGAL), de acordo com a participação financeira estabelecida.

5.o

Aplicação das verbas

Quando se verificar que as verbas atribuídas não foram aplicadas
de acordo com o previsto, a freguesia obriga-se, através deste pro-
tocolo, a restituir o montante recebido, aceitando a correspondente
retenção das verbas nas transferências relativas à participação das
entidades nos impostos do Estado, não podendo a mesma, além disso,
apresentar candidaturas no ano imediato.

6.o

Cumprimento das acções

No caso de a freguesia contratante verificar a impossibilidade de
cumprimento total ou parcial do previsto no presente protocolo,
deverá comunicar este facto atempadamente à DGAL, até à data
limite para a realização do projecto.

7.o

Acompanhamento

1 — À DGAL compete publicitar este protocolo, bem como divulgar
as acções consideradas exemplares.

2 — À DGAL incumbe ainda o acompanhamento da execução, em
termos financeiros, do presente protocolo.

3 — À freguesia contratante compete afixar, em local de acesso
ao público, cópia do presente protocolo, rubricado pelos interve-
nientes.

4 — A freguesia contratante obriga-se a elaborar um relatório final
de execução das acções compreendidas no projecto comparticipado.

5 de Outubro de 2004. — A Directora-Geral das Autarquias Locais,
Maria Eugénia Santos. — O Presidente da Junta de Freguesia de Duas
Igrejas, (Assinatura ilegível.)

Protocolo n.o 843/2004. — Protocolo de modernização adminis-
trativa. — Nos termos da Resolução do Conselho de Ministros
n.o 108/2001, publicada no Diário da República, 1.a série-B, de 10
de Agosto de 2001, é celebrado o presente protocolo de modernização
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administrativa entre a Direcção-Geral das Autarquias Locais (DGAL),
representada pela directora-geral, e a freguesia de Ferreiró, repre-
sentada pelo presidente da Junta de Freguesia:

1.o

Objecto do protocolo

Constitui objecto do presente protocolo o desenvolvimento do pro-
jecto, cujo investimento global elegível é de E 15 873,62, «Imple-
mentação do POCAL e modernização dos serviços da Junta de
Freguesia».

2.o

Vigência

O presente protocolo produz efeitos a partir da data da sua assi-
natura e cessa em 31 de Dezembro de 2005.

3.o

Comparticipação financeira

A freguesia beneficiará de uma comparticipação financeira do
Ministério das Cidades, Administração Local, Habitação e Desen-
volvimento Regional, dotação da DGAL, de E 7936,81, correspon-
dente a 50 % do investimento elegível, a atribuir da seguinte forma:

2004 — E 3968,41;
2005 — E 3968,40.

4.o

Dotação orçamental

As verbas que asseguram a execução deste protocolo são inscritas
nos orçamentos da freguesia contratante e do Ministério das Cidades,
Administração Local, Habitação e Desenvolvimento Regional (dota-
ção da DGAL), de acordo com a participação financeira estabelecida.

5.o

Aplicação das verbas

Quando se verificar que as verbas atribuídas não foram aplicadas
de acordo com o previsto, a freguesia obriga-se, através deste pro-
tocolo, a restituir o montante recebido, aceitando a correspondente
retenção das verbas nas transferências relativas à participação das
entidades nos impostos do Estado, não podendo a mesma, além disso,
apresentar candidaturas no ano imediato.

6.o

Cumprimento das acções

No caso de a freguesia contratante verificar a impossibilidade de
cumprimento total ou parcial do previsto no presente protocolo,
deverá comunicar este facto atempadamente à DGAL, até à data
limite para a realização do projecto.

7.o

Acompanhamento

1 — À DGAL compete publicitar este protocolo, bem como divulgar
as acções consideradas exemplares.

2 — À DGAL incumbe ainda o acompanhamento da execução, em
termos financeiros, do presente protocolo.

3 — À freguesia contratante compete afixar, em local de acesso
ao público, cópia do presente protocolo, rubricado pelos interve-
nientes.

4 — A freguesia contratante obriga-se a elaborar um relatório final
de execução das acções compreendidas no projecto comparticipado.

5 de Outubro de 2004. — A Directora-Geral das Autarquias Locais,
Maria Eugénia Santos. — O Presidente da Junta de Freguesia de Fer-
reiró, (Assinatura ilegível.)

Protocolo n.o 844/2004. — Protocolo de modernização adminis-
trativa. — Nos termos da Resolução do Conselho de Ministros
n.o 108/2001, publicada no Diário da República, 1.a série-B, de 10
de Agosto de 2001, é celebrado o presente protocolo de modernização
administrativa entre a Direcção-Geral das Autarquias Locais (DGAL),
representada pela directora-geral, e a freguesia de Macieira da Maia,
representada pelo presidente da Junta de Freguesia:

1.o

Objecto do protocolo

Constitui objecto do presente protocolo o desenvolvimento do pro-
jecto, cujo investimento global elegível é de E 17 883,57, «Moder-

nização dos serviços administrativos e melhoramento das condições
de trabalho e atendimento ao cidadão».

2.o

Vigência

O presente protocolo produz efeitos a partir da data da sua assi-
natura e cessa em 31 de Dezembro de 2005.

3.o

Comparticipação financeira

A freguesia beneficiará de uma comparticipação financeira do
Ministério das Cidades, Administração Local, Habitação e Desen-
volvimento Regional, dotação da DGAL, de E 8941,79, correspon-
dente a 50 % do investimento elegível, a atribuir da seguinte forma:

2004 — E 4470,89;
2005 — E 4470,90.

4.o

Dotação orçamental

As verbas que asseguram a execução deste protocolo são inscritas
nos orçamentos da freguesia contratante e do Ministério das Cidades,
Administração Local, Habitação e Desenvolvimento Regional (dota-
ção da DGAL), de acordo com a participação financeira estabelecida.

5.o

Aplicação das verbas

Quando se verificar que as verbas atribuídas não foram aplicadas
de acordo com o previsto, a freguesia obriga-se, através deste pro-
tocolo, a restituir o montante recebido, aceitando a correspondente
retenção das verbas nas transferências relativas à participação das
entidades nos impostos do Estado, não podendo a mesma, além disso,
apresentar candidaturas no ano imediato.

6.o

Cumprimento das acções

No caso de a freguesia contratante verificar a impossibilidade de
cumprimento total ou parcial do previsto no presente protocolo,
deverá comunicar este facto atempadamente à DGAL, até à data
limite para a realização do projecto.

7.o

Acompanhamento

1 — À DGAL compete publicitar este protocolo, bem como divulgar
as acções consideradas exemplares.

2 — À DGAL incumbe ainda o acompanhamento da execução, em
termos financeiros, do presente protocolo.

3 — À freguesia contratante compete afixar, em local de acesso
ao público, cópia do presente protocolo, rubricado pelos interve-
nientes.

4 — A freguesia contratante obriga-se a elaborar um relatório final
de execução das acções compreendidas no projecto comparticipado.

5 de Outubro de 2004. — A Directora-Geral das Autarquias Locais,
Maria Eugénia Santos. — O Presidente da Junta de Freguesia de
Macieira da Maia, (Assinatura ilegível.)

Protocolo n.o 845/2004. — Protocolo de modernização adminis-
trativa. — Nos termos da Resolução do Conselho de Ministros
n.o 108/2001, publicada no Diário da República, 1.a série-B, de 10
de Agosto de 2001, é celebrado o presente protocolo de modernização
administrativa entre a Direcção-Geral das Autarquias Locais (DGAL),
representada pela directora-geral, e a freguesia de Valongo, repre-
sentada pelo presidente da Junta de Freguesia:

1.o

Objecto do protocolo

Constitui objecto do presente protocolo o desenvolvimento do pro-
jecto, cujo investimento global elegível é de E 22 878,20, «Ampliação
informática e acesso Internet e melhoria das condições do atendimento
público».

2.o

Vigência

O presente protocolo produz efeitos a partir da data da sua assi-
natura e cessa em 31 de Dezembro de 2005.
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3.o

Comparticipação financeira

A freguesia beneficiará de uma comparticipação financeira do
Ministério das Cidades, Administração Local, Habitação e Desen-
volvimento Regional, dotação da DGAL, de E 11 439,10, correspon-
dente a 50 % do investimento elegível, a atribuir da seguinte forma:

2004 — E 5719,55;
2005 — E 5719,55.

4.o

Dotação orçamental

As verbas que asseguram a execução deste protocolo são inscritas
nos orçamentos da freguesia contratante e do Ministério das Cidades,
Administração Local, Habitação e Desenvolvimento Regional (dota-
ção da DGAL), de acordo com a participação financeira estabelecida.

5.o

Aplicação das verbas

Quando se verificar que as verbas atribuídas não foram aplicadas
de acordo com o previsto, a freguesia obriga-se, através deste pro-
tocolo, a restituir o montante recebido, aceitando a correspondente
retenção das verbas nas transferências relativas à participação das
entidades nos impostos do Estado, não podendo a mesma, além disso,
apresentar candidaturas no ano imediato.

6.o

Cumprimento das acções

No caso de a freguesia contratante verificar a impossibilidade de
cumprimento total ou parcial do previsto no presente protocolo,
deverá comunicar este facto atempadamente à DGAL, até à data
limite para a realização do projecto.

7.o

Acompanhamento

1 — À DGAL compete publicitar este protocolo, bem como divulgar
as acções consideradas exemplares.

2 — À DGAL incumbe ainda o acompanhamento da execução, em
termos financeiros, do presente protocolo.

3 — À freguesia contratante compete afixar, em local de acesso
ao público, cópia do presente protocolo, rubricado pelos interve-
nientes.

4 — A freguesia contratante obriga-se a elaborar um relatório final
de execução das acções compreendidas no projecto comparticipado.

5 de Outubro de 2004. — A Directora-Geral das Autarquias Locais,
Maria Eugénia Santos. — O Presidente da Junta de Freguesia de
Valongo, (Assinatura ilegível.)

Protocolo n.o 846/2004. — Protocolo de modernização adminis-
trativa. — Nos termos da Resolução do Conselho de Ministros
n.o 108/2001, publicada no Diário da República, 1.a série-B, de 10
de Agosto de 2001, é celebrado o presente protocolo de modernização
administrativa entre a Direcção-Geral das Autarquias Locais (DGAL),
representada pela directora-geral, e a freguesia de Canelas, repre-
sentada pelo presidente da Junta de Freguesia:

1.o

Objecto do protocolo

Constitui objecto do presente protocolo o desenvolvimento do pro-
jecto, cujo investimento global elegível é de E 6267,28, «Modernização
da Junta de Freguesia de Canelas».

2.o

Vigência

O presente protocolo produz efeitos a partir da data da sua assi-
natura e cessa em 31 de Dezembro de 2005.

3.o

Comparticipação financeira

A freguesia beneficiará de uma comparticipação financeira do
Ministério das Cidades, Administração Local, Habitação e Desen-
volvimento Regional, dotação da DGAL, de E 3133,64, correspon-
dente a 50 % do investimento elegível, a atribuir da seguinte forma:

2004 — E 1566,82;
2005 — E 1566,82.

4.o

Dotação orçamental

As verbas que asseguram a execução deste protocolo são inscritas
nos orçamentos da freguesia contratante e do Ministério das Cidades,
Administração Local, Habitação e Desenvolvimento Regional (dota-
ção da DGAL), de acordo com a participação financeira estabelecida.

5.o

Aplicação das verbas

Quando se verificar que as verbas atribuídas não foram aplicadas
de acordo com o previsto, a freguesia obriga-se, através deste pro-
tocolo, a restituir o montante recebido, aceitando a correspondente
retenção das verbas nas transferências relativas à participação das
entidades nos impostos do Estado, não podendo a mesma, além disso,
apresentar candidaturas no ano imediato.

6.o

Cumprimento das acções

No caso de a freguesia contratante verificar a impossibilidade de
cumprimento total ou parcial do previsto no presente protocolo,
deverá comunicar este facto atempadamente à DGAL, até à data
limite para a realização do projecto.

7.o

Acompanhamento

1 — À DGAL compete publicitar este protocolo, bem como divulgar
as acções consideradas exemplares.

2 — À DGAL incumbe ainda o acompanhamento da execução, em
termos financeiros, do presente protocolo.

3 — À freguesia contratante compete afixar, em local de acesso
ao público, cópia do presente protocolo, rubricado pelos interve-
nientes.

4 — A freguesia contratante obriga-se a elaborar um relatório final
de execução das acções compreendidas no projecto comparticipado.

5 de Outubro de 2004. — A Directora-Geral das Autarquias Locais,
Maria Eugénia Santos. — O Presidente da Junta de Freguesia de Cane-
las, (Assinatura ilegível.)

Protocolo n.o 847/2004. — Protocolo de modernização adminis-
trativa. — Nos termos da Resolução do Conselho de Ministros
n.o 108/2001, publicada no Diário da República, 1.a série-B, de 10
de Agosto de 2001, é celebrado o presente protocolo de modernização
administrativa entre a Direcção-Geral das Autarquias Locais (DGAL),
representada pela directora-geral, e a freguesia de Perozinho, repre-
sentada pelo presidente da Junta de Freguesia:

1.o

Objecto do protocolo

Constitui objecto do presente protocolo o desenvolvimento do pro-
jecto, cujo investimento global elegível é de E 23 113,82, «Aquisição
de equipamento informático, de imagem, som e mobiliário».

2.o

Vigência

O presente protocolo produz efeitos a partir da data da sua assi-
natura e cessa em 31 de Dezembro de 2005.

3.o

Comparticipação financeira

A freguesia beneficiará de uma comparticipação financeira do
Ministério das Cidades, Administração Local, Habitação e Desen-
volvimento Regional, dotação da DGAL, de E 11 556,91, correspon-
dente a 50 % do investimento elegível, a atribuir da seguinte forma:

2004 — E 5778,46;
2005 — E 5778,45.

4.o

Dotação orçamental

As verbas que asseguram a execução deste protocolo são inscritas
nos orçamentos da freguesia contratante e do Ministério das Cidades,
Administração Local, Habitação e Desenvolvimento Regional (dota-
ção da DGAL), de acordo com a participação financeira estabelecida.
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5.o

Aplicação das verbas

Quando se verificar que as verbas atribuídas não foram aplicadas
de acordo com o previsto, a freguesia obriga-se, através deste pro-
tocolo, a restituir o montante recebido, aceitando a correspondente
retenção das verbas nas transferências relativas à participação das
entidades nos impostos do Estado, não podendo a mesma, além disso,
apresentar candidaturas no ano imediato.

6.o

Cumprimento das acções

No caso de a freguesia contratante verificar a impossibilidade de
cumprimento total ou parcial do previsto no presente protocolo,
deverá comunicar este facto atempadamente à DGAL, até à data
limite para a realização do projecto.

7.o

Acompanhamento

1 — À DGAL compete publicitar este protocolo, bem como divulgar
as acções consideradas exemplares.

2 — À DGAL incumbe ainda o acompanhamento da execução, em
termos financeiros, do presente protocolo.

3 — À freguesia contratante compete afixar, em local de acesso
ao público, cópia do presente protocolo, rubricado pelos interve-
nientes.

4 — A freguesia contratante obriga-se a elaborar um relatório final
de execução das acções compreendidas no projecto comparticipado.

5 de Outubro de 2004. — A Directora-Geral das Autarquias Locais,
Maria Eugénia Santos. — O Presidente da Junta de Freguesia de Pero-
zinho, (Assinatura ilegível.)

Protocolo n.o 848/2004. — Protocolo de modernização adminis-
trativa. — Nos termos da Resolução do Conselho de Ministros
n.o 108/2001, publicada no Diário da República, 1.a série-B, de 10
de Agosto de 2001, é celebrado o presente protocolo de modernização
administrativa entre a Direcção-Geral das Autarquias Locais (DGAL),
representada pela directora-geral, e a freguesia de Vilar do Paraíso,
representada pelo presidente da Junta de Freguesia:

1.o

Objecto do protocolo

Constitui objecto do presente protocolo o desenvolvimento do pro-
jecto, cujo investimento global elegível é de E 75 000, «Modernização
da Junta de Freguesia de Vilar do Paraíso».

2.o

Vigência

O presente protocolo produz efeitos a partir da data da sua assi-
natura e cessa em 31 de Dezembro de 2005.

3.o

Comparticipação financeira

A freguesia beneficiará de uma comparticipação financeira do
Ministério das Cidades, Administração Local, Habitação e Desen-
volvimento Regional, dotação da DGAL, de E 37 500, correspondente
a 50 % do investimento elegível, a atribuir da seguinte forma:

2004 — E 18 750;
2005 — E 18 750.

4.o

Dotação orçamental

As verbas que asseguram a execução deste protocolo são inscritas
nos orçamentos da freguesia contratante e do Ministério das Cidades,
Administração Local, Habitação e Desenvolvimento Regional (dota-
ção da DGAL), de acordo com a participação financeira estabelecida.

5.o

Aplicação das verbas

Quando se verificar que as verbas atribuídas não foram aplicadas
de acordo com o previsto, a freguesia obriga-se, através deste pro-
tocolo, a restituir o montante recebido, aceitando a correspondente
retenção das verbas nas transferências relativas à participação das
entidades nos impostos do Estado, não podendo a mesma, além disso,
apresentar candidaturas no ano imediato.

6.o

Cumprimento das acções

No caso de a freguesia contratante verificar a impossibilidade de
cumprimento total ou parcial do previsto no presente protocolo,
deverá comunicar este facto atempadamente à DGAL, até à data
limite para a realização do projecto.

7.o

Acompanhamento

1 — À DGAL compete publicitar este protocolo, bem como divulgar
as acções consideradas exemplares.

2 — À DGAL incumbe ainda o acompanhamento da execução, em
termos financeiros, do presente protocolo.

3 — À freguesia contratante compete afixar, em local de acesso
ao público, cópia do presente protocolo, rubricado pelos interve-
nientes.

4 — A freguesia contratante obriga-se a elaborar um relatório final
de execução das acções compreendidas no projecto comparticipado.

5 de Outubro de 2004. — A Directora-Geral das Autarquias Locais,
Maria Eugénia Santos. — O Presidente da Junta de Freguesia de Vilar
do Paraíso, (Assinatura ilegível.)

Protocolo n.o 849/2004. — Protocolo de modernização adminis-
trativa. — Nos termos da Resolução do Conselho de Ministros
n.o 108/2001, publicada no Diário da República, 1.a série-B, de 10
de Agosto de 2001, é celebrado o presente protocolo de modernização
administrativa entre a Direcção-Geral das Autarquias Locais (DGAL),
representada pela directora-geral, e a freguesia de São Félix da Mari-
nha, representada pelo presidente da Junta de Freguesia:

1.o

Objecto do protocolo

Constitui objecto do presente protocolo o desenvolvimento do pro-
jecto, cujo investimento global elegível é de E 40 305, «Modernização
da Junta de Freguesia».

2.o

Vigência

O presente protocolo produz efeitos a partir da data da sua assi-
natura e cessa em 31 de Dezembro de 2005.

3.o

Comparticipação financeira

A freguesia beneficiará de uma comparticipação financeira do
Ministério das Cidades, Administração Local, Habitação e Desen-
volvimento Regional, dotação da DGAL, de E 20 152,50, correspon-
dente a 50 % do investimento elegível, a atribuir da seguinte forma:

2004 — E 10 076,25;
2005 — E 10 076,25.

4.o

Dotação orçamental

As verbas que asseguram a execução deste protocolo são inscritas
nos orçamentos da freguesia contratante e do Ministério das Cidades,
Administração Local, Habitação e Desenvolvimento Regional (dota-
ção da DGAL), de acordo com a participação financeira estabelecida.

5.o

Aplicação das verbas

Quando se verificar que as verbas atribuídas não foram aplicadas
de acordo com o previsto, a freguesia obriga-se, através deste pro-
tocolo, a restituir o montante recebido, aceitando a correspondente
retenção das verbas nas transferências relativas à participação das
entidades nos impostos do Estado, não podendo a mesma, além disso,
apresentar candidaturas no ano imediato.

6.o

Cumprimento das acções

No caso de a freguesia contratante verificar a impossibilidade de
cumprimento total ou parcial do previsto no presente protocolo,
deverá comunicar este facto atempadamente à DGAL, até à data
limite para a realização do projecto.
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7.o

Acompanhamento

1 — À DGAL compete publicitar este protocolo, bem como divulgar
as acções consideradas exemplares.

2 — À DGAL incumbe ainda o acompanhamento da execução, em
termos financeiros, do presente protocolo.

3 — À freguesia contratante compete afixar, em local de acesso
ao público, cópia do presente protocolo, rubricado pelos interve-
nientes.

4 — A freguesia contratante obriga-se a elaborar um relatório final
de execução das acções compreendidas no projecto comparticipado.

5 de Outubro de 2004. — A Directora-Geral das Autarquias Locais,
Maria Eugénia Santos. — O Presidente da Junta de Freguesia de São
Félix da Marinha, (Assinatura ilegível.)

Protocolo n.o 850/2004. — Protocolo de modernização adminis-
trativa. — Nos termos da Resolução do Conselho de Ministros
n.o 108/2001, publicada no Diário da República, 1.a série-B, de 10
de Agosto de 2001, é celebrado o presente protocolo de modernização
administrativa entre a Direcção-Geral das Autarquias Locais (DGAL),
representada pela directora-geral, e a freguesia da Madalena, repre-
sentada pelo presidente da Junta de Freguesia:

1.o

Objecto do protocolo

Constitui objecto do presente protocolo o desenvolvimento do pro-
jecto, cujo investimento global elegível é de E 49 020, «Modernização
da Junta de Freguesia da Madalena».

2.o

Vigência

O presente protocolo produz efeitos a partir da data da sua assi-
natura e cessa em 31 de Dezembro de 2005.

3.o

Comparticipação financeira

A freguesia beneficiará de uma comparticipação financeira do
Ministério das Cidades, Administração Local, Habitação e Desen-
volvimento Regional, dotação da DGAL, de E 24 510, correspondente
a 50 % do investimento elegível, a atribuir da seguinte forma:

2004 — E 12 255;
2005 — E 12 255.

4.o

Dotação orçamental

As verbas que asseguram a execução deste protocolo são inscritas
nos orçamentos da freguesia contratante e do Ministério das Cidades,
Administração Local, Habitação e Desenvolvimento Regional (dota-
ção da DGAL), de acordo com a participação financeira estabelecida.

5.o

Aplicação das verbas

Quando se verificar que as verbas atribuídas não foram aplicadas
de acordo com o previsto, a freguesia obriga-se, através deste pro-
tocolo, a restituir o montante recebido, aceitando a correspondente
retenção das verbas nas transferências relativas à participação das
entidades nos impostos do Estado, não podendo a mesma, além disso,
apresentar candidaturas no ano imediato.

6.o

Cumprimento das acções

No caso de a freguesia contratante verificar a impossibilidade de
cumprimento total ou parcial do previsto no presente protocolo,
deverá comunicar este facto atempadamente à DGAL, até à data
limite para a realização do projecto.

7.o

Acompanhamento

1 — À DGAL compete publicitar este protocolo, bem como divulgar
as acções consideradas exemplares.

2 — À DGAL incumbe ainda o acompanhamento da execução, em
termos financeiros, do presente protocolo.

3 — À freguesia contratante compete afixar, em local de acesso
ao público, cópia do presente protocolo, rubricado pelos interve-
nientes.

4 — A freguesia contratante obriga-se a elaborar um relatório final
de execução das acções compreendidas no projecto comparticipado.

5 de Outubro de 2004. — A Directora-Geral das Autarquias Locais,
Maria Eugénia Santos. — O Presidente da Junta de Freguesia da
Madalena, (Assinatura ilegível.)

Protocolo n.o 851/2004. — Protocolo de modernização adminis-
trativa. — Nos termos da Resolução do Conselho de Ministros
n.o 108/2001, publicada no Diário da República, 1.a série-B, de 10
de Agosto de 2001, é celebrado o presente protocolo de modernização
administrativa entre a Direcção-Geral das Autarquias Locais (DGAL),
representada pela directora-geral, e a freguesia de Sandim, repre-
sentada pelo presidente da Junta de Freguesia:

1.o

Objecto do protocolo

Constitui objecto do presente protocolo o desenvolvimento do pro-
jecto, cujo investimento global elegível é de E 18 236,60, «Moder-
nização da Junta de Freguesia».

2.o

Vigência

O presente protocolo produz efeitos a partir da data da sua assi-
natura e cessa em 31 de Dezembro de 2005.

3.o

Comparticipação financeira

A freguesia beneficiará de uma comparticipação financeira do
Ministério das Cidades, Administração Local, Habitação e Desen-
volvimento Regional, dotação da DGAL, de E 9118,30, correspon-
dente a 50 % do investimento elegível, a atribuir da seguinte forma:

2004 — E 4559,15;
2005 — E 4559,15.

4.o

Dotação orçamental

As verbas que asseguram a execução deste protocolo são inscritas
nos orçamentos da freguesia contratante e do Ministério das Cidades,
Administração Local, Habitação e Desenvolvimento Regional (dota-
ção da DGAL), de acordo com a participação financeira estabelecida.

5.o

Aplicação das verbas

Quando se verificar que as verbas atribuídas não foram aplicadas
de acordo com o previsto, a freguesia obriga-se, através deste pro-
tocolo, a restituir o montante recebido, aceitando a correspondente
retenção das verbas nas transferências relativas à participação das
entidades nos impostos do Estado, não podendo a mesma, além disso,
apresentar candidaturas no ano imediato.

6.o

Cumprimento das acções

No caso de a freguesia contratante verificar a impossibilidade de
cumprimento total ou parcial do previsto no presente protocolo,
deverá comunicar este facto atempadamente à DGAL, até à data
limite para a realização do projecto.

7.o

Acompanhamento

1 — À DGAL compete publicitar este protocolo, bem como divulgar
as acções consideradas exemplares.

2 — À DGAL incumbe ainda o acompanhamento da execução, em
termos financeiros, do presente protocolo.

3 — À freguesia contratante compete afixar, em local de acesso
ao público, cópia do presente protocolo, rubricado pelos interve-
nientes.

4 — A freguesia contratante obriga-se a elaborar um relatório final
de execução das acções compreendidas no projecto comparticipado.

5 de Outubro de 2004. — A Directora-Geral das Autarquias Locais,
Maria Eugénia Santos. — O Presidente da Junta de Freguesia de San-
dim, (Assinatura ilegível.)

Protocolo n.o 852/2004. — Protocolo de modernização adminis-
trativa. — Nos termos da Resolução do Conselho de Ministros
n.o 108/2001, publicada no Diário da República, 1.a série-B, de 10
de Agosto de 2001, é celebrado o presente protocolo de modernização
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administrativa entre a Direcção-Geral das Autarquias Locais (DGAL),
representada pela directora-geral, e a freguesia de Vilarinho, repre-
sentada pelo presidente da Junta de Freguesia:

1.o

Objecto do protocolo

Constitui objecto do presente protocolo o desenvolvimento do pro-
jecto, cujo investimento global elegível é de E 59 872,01, «Atendimento
de qualidade».

2.o

Vigência

O presente protocolo produz efeitos a partir da data da sua assi-
natura e cessa em 31 de Dezembro de 2005.

3.o

Comparticipação financeira

A freguesia beneficiará de uma comparticipação financeira do
Ministério das Cidades, Administração Local, Habitação e Desen-
volvimento Regional, dotação da DGAL, de E 35 923,21, correspon-
dente a 60 % do investimento elegível, a atribuir da seguinte forma:

2004 — E 17 961,60;
2005 — E 17 961,61.

4.o

Dotação orçamental

As verbas que asseguram a execução deste protocolo são inscritas
nos orçamentos da freguesia contratante e do Ministério das Cidades,
Administração Local, Habitação e Desenvolvimento Regional (dota-
ção da DGAL), de acordo com a participação financeira estabelecida.

5.o

Aplicação das verbas

Quando se verificar que as verbas atribuídas não foram aplicadas
de acordo com o previsto, a freguesia obriga-se, através deste pro-
tocolo, a restituir o montante recebido, aceitando a correspondente
retenção das verbas nas transferências relativas à participação das
entidades nos impostos do Estado, não podendo a mesma, além disso,
apresentar candidaturas no ano imediato.

6.o

Cumprimento das acções

No caso de a freguesia contratante verificar a impossibilidade de
cumprimento total ou parcial do previsto no presente protocolo,
deverá comunicar este facto atempadamente à DGAL, até à data
limite para a realização do projecto.

7.o

Acompanhamento

1 — À DGAL compete publicitar este protocolo, bem como divulgar
as acções consideradas exemplares.

2 — À DGAL incumbe ainda o acompanhamento da execução, em
termos financeiros, do presente protocolo.

3 — À freguesia contratante compete afixar, em local de acesso
ao público, cópia do presente protocolo, rubricado pelos interve-
nientes.

4 — A freguesia contratante obriga-se a elaborar um relatório final
de execução das acções compreendidas no projecto comparticipado.

5 de Outubro de 2004. — A Directora-Geral das Autarquias Locais,
Maria Eugénia Santos. — O Presidente da Junta de Freguesia de Vila-
rinho, (Assinatura ilegível.)

Protocolo n.o 853/2004. — Protocolo de modernização adminis-
trativa. — Nos termos da Resolução do Conselho de Ministros
n.o 108/2001, publicada no Diário da República, 1.a série-B, de 10
de Agosto de 2001, é celebrado o presente protocolo de modernização
administrativa entre a Direcção-Geral das Autarquias Locais (DGAL),
representada pela directora-geral, e a freguesia de Santo Tirso, repre-
sentada pelo presidente da Junta de Freguesia:

1.o

Objecto do protocolo

Constitui objecto do presente protocolo o desenvolvimento do pro-
jecto, cujo investimento global elegível é de E 74 957,67, «Modernizar
os serviços com qualidade».

2.o

Vigência

O presente protocolo produz efeitos a partir da data da sua assi-
natura e cessa em 31 de Dezembro de 2005.

3.o

Comparticipação financeira

A freguesia beneficiará de uma comparticipação financeira do
Ministério das Cidades, Administração Local, Habitação e Desen-
volvimento Regional, dotação da DGAL, de E 44 974,60, correspon-
dente a 60 % do investimento elegível, a atribuir da seguinte forma:

2004 — E 22 487,30;
2005 — E 22 487,30.

4.o

Dotação orçamental

As verbas que asseguram a execução deste protocolo são inscritas
nos orçamentos da freguesia contratante e do Ministério das Cidades,
Administração Local, Habitação e Desenvolvimento Regional (dota-
ção da DGAL), de acordo com a participação financeira estabelecida.

5.o

Aplicação das verbas

Quando se verificar que as verbas atribuídas não foram aplicadas
de acordo com o previsto, a freguesia obriga-se, através deste pro-
tocolo, a restituir o montante recebido, aceitando a correspondente
retenção das verbas nas transferências relativas à participação das
entidades nos impostos do Estado, não podendo a mesma, além disso,
apresentar candidaturas no ano imediato.

6.o

Cumprimento das acções

No caso de a freguesia contratante verificar a impossibilidade de
cumprimento total ou parcial do previsto no presente protocolo,
deverá comunicar este facto atempadamente à DGAL, até à data
limite para a realização do projecto.

7.o

Acompanhamento

1 — À DGAL compete publicitar este protocolo, bem como divulgar
as acções consideradas exemplares.

2 — À DGAL incumbe ainda o acompanhamento da execução, em
termos financeiros, do presente protocolo.

3 — À freguesia contratante compete afixar, em local de acesso
ao público, cópia do presente protocolo, rubricado pelos interve-
nientes.

4 — A freguesia contratante obriga-se a elaborar um relatório final
de execução das acções compreendidas no projecto comparticipado.

5 de Outubro de 2004. — A Directora-Geral das Autarquias Locais,
Maria Eugénia Santos. — O Presidente da Junta de Freguesia de Santo
Tirso, (Assinatura ilegível.)

Protocolo n.o 854/2004. — Protocolo de modernização adminis-
trativa. — Nos termos da Resolução do Conselho de Ministros
n.o 108/2001, publicada no Diário da República, 1.a série-B, de 10
de Agosto de 2001, é celebrado o presente protocolo de modernização
administrativa entre a Direcção-Geral das Autarquias Locais (DGAL),
representada pela directora-geral, e a freguesia da Campanhã, repre-
sentada pelo presidente da Junta de Freguesia:

1.o

Objecto do protocolo

Constitui objecto do presente protocolo o desenvolvimento do pro-
jecto, cujo investimento global elegível é de E 75 000, «Modernização
administrativa da Junta de Freguesia de Campanhã».

2.o

Vigência

O presente protocolo produz efeitos a partir da data da sua assi-
natura e cessa em 31 de Dezembro de 2005.

3.o

Comparticipação financeira

A freguesia beneficiará de uma comparticipação financeira do
Ministério das Cidades, Administração Local, Habitação e Desen-
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volvimento Regional, dotação da DGAL, de E 37 500, correspondente
a 50 % do investimento elegível, a atribuir da seguinte forma:

2004 — E 18 750;
2005 — E 18 750.

4.o

Dotação orçamental

As verbas que asseguram a execução deste protocolo são inscritas
nos orçamentos da freguesia contratante e do Ministério das Cidades,
Administração Local, Habitação e Desenvolvimento Regional (dota-
ção da DGAL), de acordo com a participação financeira estabelecida.

5.o

Aplicação das verbas

Quando se verificar que as verbas atribuídas não foram aplicadas
de acordo com o previsto, a freguesia obriga-se, através deste pro-
tocolo, a restituir o montante recebido, aceitando a correspondente
retenção das verbas nas transferências relativas à participação das
entidades nos impostos do Estado, não podendo a mesma, além disso,
apresentar candidaturas no ano imediato.

6.o

Cumprimento das acções

No caso de a freguesia contratante verificar a impossibilidade de
cumprimento total ou parcial do previsto no presente protocolo,
deverá comunicar este facto atempadamente à DGAL, até à data
limite para a realização do projecto.

7.o

Acompanhamento

1 — À DGAL compete publicitar este protocolo, bem como divulgar
as acções consideradas exemplares.

2 — À DGAL incumbe ainda o acompanhamento da execução, em
termos financeiros, do presente protocolo.

3 — À freguesia contratante compete afixar, em local de acesso
ao público, cópia do presente protocolo, rubricado pelos interve-
nientes.

4 — A freguesia contratante obriga-se a elaborar um relatório final
de execução das acções compreendidas no projecto comparticipado.

5 de Outubro de 2004. — A Directora-Geral das Autarquias Locais,
Maria Eugénia Santos. — O Presidente da Junta de Freguesia da Cam-
panhã, (Assinatura ilegível.)

Protocolo n.o 855/2004. — Protocolo de modernização adminis-
trativa. — Nos termos da Resolução do Conselho de Ministros
n.o 108/2001, publicada no Diário da República, 1.a série-B, de 10
de Agosto de 2001, é celebrado o presente protocolo de modernização
administrativa entre a Direcção-Geral das Autarquias Locais (DGAL),
representada pela directora-geral, e a freguesia de Bonfim, repre-
sentada pelo presidente da Junta de Freguesia:

1.o

Objecto do protocolo

Constitui objecto do presente protocolo o desenvolvimento do pro-
jecto, cujo investimento global elegível é de E 63 625, «Modernização
administrativa da Junta de Freguesia de Bonfim».

2.o

Vigência

O presente protocolo produz efeitos a partir da data da sua assi-
natura e cessa em 31 de Dezembro de 2005.

3.o

Comparticipação financeira

A freguesia beneficiará de uma comparticipação financeira do
Ministério das Cidades, Administração Local, Habitação e Desen-
volvimento Regional, dotação da DGAL, de E 31 812,50, correspon-
dente a 50 % do investimento elegível, a atribuir da seguinte forma:

2004 — E 15 906,25;
2005 — E 15 906,25.

4.o

Dotação orçamental

As verbas que asseguram a execução deste protocolo são inscritas
nos orçamentos da freguesia contratante e do Ministério das Cidades,

Administração Local, Habitação e Desenvolvimento Regional (dota-
ção da DGAL), de acordo com a participação financeira estabelecida.

5.o

Aplicação das verbas

Quando se verificar que as verbas atribuídas não foram aplicadas
de acordo com o previsto, a freguesia obriga-se, através deste pro-
tocolo, a restituir o montante recebido, aceitando a correspondente
retenção das verbas nas transferências relativas à participação das
entidades nos impostos do Estado, não podendo a mesma, além disso,
apresentar candidaturas no ano imediato.

6.o

Cumprimento das acções

No caso de a freguesia contratante verificar a impossibilidade de
cumprimento total ou parcial do previsto no presente protocolo,
deverá comunicar este facto atempadamente à DGAL, até à data
limite para a realização do projecto.

7.o

Acompanhamento

1 — À DGAL compete publicitar este protocolo, bem como divulgar
as acções consideradas exemplares.

2 — À DGAL incumbe ainda o acompanhamento da execução, em
termos financeiros, do presente protocolo.

3 — À freguesia contratante compete afixar, em local de acesso
ao público, cópia do presente protocolo, rubricado pelos interve-
nientes.

4 — A freguesia contratante obriga-se a elaborar um relatório final
de execução das acções compreendidas no projecto comparticipado.

5 de Outubro de 2004. — A Directora-Geral das Autarquias Locais,
Maria Eugénia Santos. — O Presidente da Junta de Freguesia de Bon-
fim, (Assinatura ilegível.)

Protocolo n.o 856/2004. — Protocolo de modernização adminis-
trativa. — Nos termos da Resolução do Conselho de Ministros
n.o 108/2001, publicada no Diário da República, 1.a série-B, de 10
de Agosto de 2001, é celebrado o presente protocolo de modernização
administrativa entre a Direcção-Geral das Autarquias Locais (DGAL),
representada pela directora-geral, e a freguesia de Cedofeita, repre-
sentada pelo presidente da Junta de Freguesia:

1.o

Objecto do protocolo

Constitui objecto do presente protocolo o desenvolvimento do pro-
jecto, cujo investimento global elegível é de E 75 000, «Modernização
da Junta de Freguesia».

2.o

Vigência

O presente protocolo produz efeitos a partir da data da sua assi-
natura e cessa em 31 de Dezembro de 2005.

3.o

Comparticipação financeira

A freguesia beneficiará de uma comparticipação financeira do
Ministério das Cidades, Administração Local, Habitação e Desen-
volvimento Regional, dotação da DGAL, de E 37 500, correspondente
a 50 % do investimento elegível, a atribuir da seguinte forma:

2004 — E 18 750;
2005 — E 18 750.

4.o

Dotação orçamental

As verbas que asseguram a execução deste protocolo são inscritas
nos orçamentos da freguesia contratante e do Ministério das Cidades,
Administração Local, Habitação e Desenvolvimento Regional (dota-
ção da DGAL), de acordo com a participação financeira estabelecida.

5.o

Aplicação das verbas

Quando se verificar que as verbas atribuídas não foram aplicadas
de acordo com o previsto, a freguesia obriga-se, através deste pro-
tocolo, a restituir o montante recebido, aceitando a correspondente
retenção das verbas nas transferências relativas à participação das
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entidades nos impostos do Estado, não podendo a mesma, além disso,
apresentar candidaturas no ano imediato.

6.o

Cumprimento das acções

No caso de a freguesia contratante verificar a impossibilidade de
cumprimento total ou parcial do previsto no presente protocolo,
deverá comunicar este facto atempadamente à DGAL, até à data
limite para a realização do projecto.

7.o

Acompanhamento

1 — À DGAL compete publicitar este protocolo, bem como divulgar
as acções consideradas exemplares.

2 — À DGAL incumbe ainda o acompanhamento da execução, em
termos financeiros, do presente protocolo.

3 — À freguesia contratante compete afixar, em local de acesso
ao público, cópia do presente protocolo, rubricado pelos interve-
nientes.

4 — A freguesia contratante obriga-se a elaborar um relatório final
de execução das acções compreendidas no projecto comparticipado.

5 de Outubro de 2004. — A Directora-Geral das Autarquias Locais,
Maria Eugénia Santos. — O Presidente da Junta de Freguesia de Cedo-
feita, (Assinatura ilegível.)

Protocolo n.o 857/2004. — Protocolo de modernização adminis-
trativa. — Nos termos da Resolução do Conselho de Ministros
n.o 108/2001, publicada no Diário da República, 1.a série-B, de 10
de Agosto de 2001, é celebrado o presente protocolo de modernização
administrativa entre a Direcção-Geral das Autarquias Locais (DGAL),
representada pela directora-geral, e a freguesia de Lordelo do Ouro,
representada pelo presidente da Junta de Freguesia:

1.o

Objecto do protocolo

Constitui objecto do presente protocolo o desenvolvimento do pro-
jecto, cujo investimento global elegível é de E 66 427,93, «Modernizar
com qualidade».

2.o

Vigência

O presente protocolo produz efeitos a partir da data da sua assi-
natura e cessa em 31 de Dezembro de 2005.

3.o

Comparticipação financeira

A freguesia beneficiará de uma comparticipação financeira do
Ministério das Cidades, Administração Local, Habitação e Desen-
volvimento Regional, dotação da DGAL, de E 39 856,76, correspon-
dente a 60 % do investimento elegível, a atribuir da seguinte forma:

2004 — E 19 928,38;
2005 — E 19 928,38.

4.o

Dotação orçamental

As verbas que asseguram a execução deste protocolo são inscritas
nos orçamentos da freguesia contratante e do Ministério das Cidades,
Administração Local, Habitação e Desenvolvimento Regional (dota-
ção da DGAL), de acordo com a participação financeira estabelecida.

5.o

Aplicação das verbas

Quando se verificar que as verbas atribuídas não foram aplicadas
de acordo com o previsto, a freguesia obriga-se, através deste pro-
tocolo, a restituir o montante recebido, aceitando a correspondente
retenção das verbas nas transferências relativas à participação das
entidades nos impostos do Estado, não podendo a mesma, além disso,
apresentar candidaturas no ano imediato.

6.o

Cumprimento das acções

No caso de a freguesia contratante verificar a impossibilidade de
cumprimento total ou parcial do previsto no presente protocolo,
deverá comunicar este facto atempadamente à DGAL, até à data
limite para a realização do projecto.

7.o

Acompanhamento

1 — À DGAL compete publicitar este protocolo, bem como divulgar
as acções consideradas exemplares.

2 — À DGAL incumbe ainda o acompanhamento da execução, em
termos financeiros, do presente protocolo.

3 — À freguesia contratante compete afixar, em local de acesso
ao público, cópia do presente protocolo, rubricado pelos interve-
nientes.

4 — A freguesia contratante obriga-se a elaborar um relatório final
de execução das acções compreendidas no projecto comparticipado.

5 de Outubro de 2004. — A Directora-Geral das Autarquias Locais,
Maria Eugénia Santos. — O Presidente da Junta de Freguesia de Lor-
delo do Ouro, (Assinatura ilegível.)

Protocolo n.o 858/2004. — Protocolo de modernização adminis-
trativa. — Nos termos da Resolução do Conselho de Ministros
n.o 108/2001, publicada no Diário da República, 1.a série-B, de 10
de Agosto de 2001, é celebrado o presente protocolo de modernização
administrativa entre a Direcção-Geral das Autarquias Locais (DGAL),
representada pela directora-geral, e a freguesia de Fonte Arcada,
representada pelo presidente da Junta de Freguesia:

1.o

Objecto do protocolo

Constitui objecto do presente protocolo o desenvolvimento do pro-
jecto, cujo investimento global elegível é de E 5290, «Freguesia online».

2.o

Vigência

O presente protocolo produz efeitos a partir da data da sua assi-
natura e cessa em 31 de Dezembro de 2005.

3.o

Comparticipação financeira

A freguesia beneficiará de uma comparticipação financeira do
Ministério das Cidades, Administração Local, Habitação e Desen-
volvimento Regional, dotação da DGAL, de E 2645, correspondente
a 50 % do investimento elegível, a atribuir da seguinte forma:

2004 — E 1322,50;
2005 — E 1322,50.

4.o

Dotação orçamental

As verbas que asseguram a execução deste protocolo são inscritas
nos orçamentos da freguesia contratante e do Ministério das Cidades,
Administração Local, Habitação e Desenvolvimento Regional (dota-
ção da DGAL), de acordo com a participação financeira estabelecida.

5.o

Aplicação das verbas

Quando se verificar que as verbas atribuídas não foram aplicadas
de acordo com o previsto, a freguesia obriga-se, através deste pro-
tocolo, a restituir o montante recebido, aceitando a correspondente
retenção das verbas nas transferências relativas à participação das
entidades nos impostos do Estado, não podendo a mesma, além disso,
apresentar candidaturas no ano imediato.

6.o

Cumprimento das acções

No caso de a freguesia contratante verificar a impossibilidade de
cumprimento total ou parcial do previsto no presente protocolo,
deverá comunicar este facto atempadamente à DGAL, até à data
limite para a realização do projecto.

7.o

Acompanhamento

1 — À DGAL compete publicitar este protocolo, bem como divulgar
as acções consideradas exemplares.

2 — À DGAL incumbe ainda o acompanhamento da execução, em
termos financeiros, do presente protocolo.

3 — À freguesia contratante compete afixar, em local de acesso
ao público, cópia do presente protocolo, rubricado pelos interve-
nientes.
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4 — A freguesia contratante obriga-se a elaborar um relatório final
de execução das acções compreendidas no projecto comparticipado.

5 de Outubro de 2004. — A Directora-Geral das Autarquias Locais,
Maria Eugénia Santos. — O Presidente da Junta de Freguesia de Fonte
Arcada, (Assinatura ilegível.)

Protocolo n.o 859/2004. — Protocolo de modernização adminis-
trativa. — Nos termos da Resolução do Conselho de Ministros
n.o 108/2001, publicada no Diário da República, 1.a série-B, de 10
de Agosto de 2001, é celebrado o presente protocolo de modernização
administrativa entre a Direcção-Geral das Autarquias Locais (DGAL),
representada pela directora-geral, e a freguesia de Rio Mau, repre-
sentada pelo presidente da Junta de Freguesia:

1.o

Objecto do protocolo

Constitui objecto do presente protocolo o desenvolvimento do pro-
jecto, cujo investimento global elegível é de E 5290, «Serviços online».

2.o

Vigência

O presente protocolo produz efeitos a partir da data da sua assi-
natura e cessa em 31 de Dezembro de 2005.

3.o

Comparticipação financeira

A freguesia beneficiará de uma comparticipação financeira do
Ministério das Cidades, Administração Local, Habitação e Desen-
volvimento Regional, dotação da DGAL, de E 2645, correspondente
a 50 % do investimento elegível, a atribuir da seguinte forma:

2004 — E 1322,50;
2005 — E 1322,50.

4.o

Dotação orçamental

As verbas que asseguram a execução deste protocolo são inscritas
nos orçamentos da freguesia contratante e do Ministério das Cidades,
Administração Local, Habitação e Desenvolvimento Regional (dota-
ção da DGAL), de acordo com a participação financeira estabelecida.

5.o

Aplicação das verbas

Quando se verificar que as verbas atribuídas não foram aplicadas
de acordo com o previsto, a freguesia obriga-se, através deste pro-
tocolo, a restituir o montante recebido, aceitando a correspondente
retenção das verbas nas transferências relativas à participação das
entidades nos impostos do Estado, não podendo a mesma, além disso,
apresentar candidaturas no ano imediato.

6.o

Cumprimento das acções

No caso de a freguesia contratante verificar a impossibilidade de
cumprimento total ou parcial do previsto no presente protocolo,
deverá comunicar este facto atempadamente à DGAL, até à data
limite para a realização do projecto.

7.o

Acompanhamento

1 — À DGAL compete publicitar este protocolo, bem como divulgar
as acções consideradas exemplares.

2 — À DGAL incumbe ainda o acompanhamento da execução, em
termos financeiros, do presente protocolo.

3 — À freguesia contratante compete afixar, em local de acesso
ao público, cópia do presente protocolo, rubricado pelos interve-
nientes.

4 — A freguesia contratante obriga-se a elaborar um relatório final
de execução das acções compreendidas no projecto comparticipado.

5 de Outubro de 2004. — A Directora-Geral das Autarquias Locais,
Maria Eugénia Santos. — O Presidente da Junta de Freguesia de Rio
Mau, (Assinatura ilegível.)

Protocolo n.o 860/2004. — Protocolo de modernização adminis-
trativa. — Nos termos da Resolução do Conselho de Ministros
n.o 108/2001, publicada no Diário da República, 1.a série-B, de 10
de Agosto de 2001, é celebrado o presente protocolo de modernização
administrativa entre a Direcção-Geral das Autarquias Locais (DGAL),

representada pela directora-geral, e a freguesia de Paço de Sousa,
representada pelo presidente da Junta de Freguesia:

1.o

Objecto do protocolo

Constitui objecto do presente protocolo o desenvolvimento do pro-
jecto, cujo investimento global elegível é de E 5290, «Freguesia online».

2.o

Vigência

O presente protocolo produz efeitos a partir da data da sua assi-
natura e cessa em 31 de Dezembro de 2005.

3.o

Comparticipação financeira

A freguesia beneficiará de uma comparticipação financeira do
Ministério das Cidades, Administração Local, Habitação e Desen-
volvimento Regional, dotação da DGAL, de E 2645, correspondente
a 50 % do investimento elegível, a atribuir da seguinte forma:

2004 — E 1322,50;
2005 — E 1322,50.

4.o

Dotação orçamental

As verbas que asseguram a execução deste protocolo são inscritas
nos orçamentos da freguesia contratante e do Ministério das Cidades,
Administração Local, Habitação e Desenvolvimento Regional (dota-
ção da DGAL), de acordo com a participação financeira estabelecida.

5.o

Aplicação das verbas

Quando se verificar que as verbas atribuídas não foram aplicadas
de acordo com o previsto, a freguesia obriga-se, através deste pro-
tocolo, a restituir o montante recebido, aceitando a correspondente
retenção das verbas nas transferências relativas à participação das
entidades nos impostos do Estado, não podendo a mesma, além disso,
apresentar candidaturas no ano imediato.

6.o

Cumprimento das acções

No caso de a freguesia contratante verificar a impossibilidade de
cumprimento total ou parcial do previsto no presente protocolo,
deverá comunicar este facto atempadamente à DGAL, até à data
limite para a realização do projecto.

7.o

Acompanhamento

1 — À DGAL compete publicitar este protocolo, bem como divulgar
as acções consideradas exemplares.

2 — À DGAL incumbe ainda o acompanhamento da execução, em
termos financeiros, do presente protocolo.

3 — À freguesia contratante compete afixar, em local de acesso
ao público, cópia do presente protocolo, rubricado pelos interve-
nientes.

4 — A freguesia contratante obriga-se a elaborar um relatório final
de execução das acções compreendidas no projecto comparticipado.

5 de Outubro de 2004. — A Directora-Geral das Autarquias Locais,
Maria Eugénia Santos. — O Presidente da Junta de Freguesia de Paço
de Sousa, (Assinatura ilegível.)

Protocolo n.o 861/2004. — Protocolo de modernização adminis-
trativa. — Nos termos da Resolução do Conselho de Ministros
n.o 108/2001, publicada no Diário da República, 1.a série-B, de 10
de Agosto de 2001, é celebrado o presente protocolo de modernização
administrativa entre a Direcção-Geral das Autarquias Locais (DGAL),
representada pela directora-geral, e a freguesia de Rans, representada
pelo presidente da Junta de Freguesia:

1.o

Objecto do protocolo

Constitui objecto do presente protocolo o desenvolvimento do pro-
jecto, cujo investimento global elegível é de E 30 570,88, «Moder-
nização administrativa».
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2.o

Vigência

O presente protocolo produz efeitos a partir da data da sua assi-
natura e cessa em 31 de Dezembro de 2005.

3.o

Comparticipação financeira

A freguesia beneficiará de uma comparticipação financeira do
Ministério das Cidades, Administração Local, Habitação e Desen-
volvimento Regional, dotação da DGAL, de E 15 285,44, correspon-
dente a 50 % do investimento elegível, a atribuir da seguinte forma:

2004 — E 7642,72;
2005 — E 7642,72.

4.o

Dotação orçamental

As verbas que asseguram a execução deste protocolo são inscritas
nos orçamentos da freguesia contratante e do Ministério das Cidades,
Administração Local, Habitação e Desenvolvimento Regional (dota-
ção da DGAL), de acordo com a participação financeira estabelecida.

5.o

Aplicação das verbas

Quando se verificar que as verbas atribuídas não foram aplicadas
de acordo com o previsto, a freguesia obriga-se, através deste pro-
tocolo, a restituir o montante recebido, aceitando a correspondente
retenção das verbas nas transferências relativas à participação das
entidades nos impostos do Estado, não podendo a mesma, além disso,
apresentar candidaturas no ano imediato.

6.o

Cumprimento das acções

No caso de a freguesia contratante verificar a impossibilidade de
cumprimento total ou parcial do previsto no presente protocolo,
deverá comunicar este facto atempadamente à DGAL, até à data
limite para a realização do projecto.

7.o

Acompanhamento

1 — À DGAL compete publicitar este protocolo, bem como divulgar
as acções consideradas exemplares.

2 — À DGAL incumbe ainda o acompanhamento da execução, em
termos financeiros, do presente protocolo.

3 — À freguesia contratante compete afixar, em local de acesso
ao público, cópia do presente protocolo, rubricado pelos interve-
nientes.

4 — A freguesia contratante obriga-se a elaborar um relatório final
de execução das acções compreendidas no projecto comparticipado.

5 de Outubro de 2004. — A Directora-Geral das Autarquias Locais,
Maria Eugénia Santos. — O Presidente da Junta de Freguesia de Rans,
Joaquim Luís da Rocha Silva.

MINISTÉRIO DA AGRICULTURA,
PESCAS E FLORESTAS

Gabinete do Ministro

Rectificação n.o 2015/2004. — Tendo o despacho n.o 20 485/2004,
de 21 de Setembro, publicado no Diário da República, 2.a série, n.o 235,
de 4 de Outubro de 2004, saído com uma incorrecção, rectifica-se
que onde se lê «Associação de Caça e Pesca de Cabril» deve ler-se
«Associação de Caça e Pesca de Fafião» e onde se lê «rio Cabril»
deve ler-se «rio Fafião».

19 de Outubro de 2004. — Pelo Ministro da Agricultura, Pescas
e Florestas, Luís António Pires Pinheiro, Secretário de Estado das
Florestas.

Direcção-Geral das Pescas e Aquicultura

Despacho (extracto) n.o 22 272/2004 (2.a série). — Por des-
pacho do director-geral das Pescas e Aquicultura de 14 de Outubro
de 2004:

Ana Salvador Blaise do Amaral Semblano, exercendo funções em
regime de contrato administrativo de provimento como técnica pro-
fissional de 2.a classe da carreira de técnico profissional de biblioteca
e documentação no Instituto de Contabilidade e Administração
de Lisboa — nomeada provisoriamente, precedendo concurso, téc-
nica profissional de 2.a classe da carreira de técnico profissional
de biblioteca e documentação, do quadro de pessoal da Direc-
ção-Geral das Pescas e Aquicultura, ficando posicionada no esca-
lão 2, índice 209. (Isento de fiscalização prévia do Tribunal de
Contas.)

19 de Outubro de 2004. — Pela Directora do Departamento de
Administração Geral, a Chefe de Divisão de Gestão de Recursos
Humanos, Rita Ferreira.

Instituto Nacional de Investigação Agrária e das Pescas

Despacho (extracto) n.o 22 273/2004 (2.a série). — Por des-
pacho de 4 de Agosto de 2004 do Secretário de Estado Adjunto
do Ministro da Agricultura, Pescas e Florestas:

Miguel Nuno Quintans dos Santos, técnico profissional de 1.a classe
da carreira de técnico profissional de laboratório do quadro do
ex-IPIMAR — autorizada a prorrogação da licença sem vencimento
por um ano, com efeitos a partir de 1 de Outubro de 2004. (Isento
de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)

14 de Outubro de 2004. — O Vice-Presidente, Carlos Costa Mon-
teiro.

Instituto da Vinha e do Vinho

Despacho (extracto) n.o 22 274/2004 (2.a série). — Por des-
pacho de 12 de Outubro de 2004 do presidente do Instituto da Vinha
e do Vinho:

João de Deus de Azeredo Osório e Silva e António Luís Verga Catalão,
técnicos profissionais principais da carreira de técnico profissional
contabilista do quadro de pessoal do Instituto da Vinha e do
Vinho — nomeados, precedendo concurso, técnicos profissionais
especialistas da carreira de técnico profissional contabilista, ficando
posicionados, o primeiro, no escalão 3, índice 295, e, o segundo,
no escalão 4, índice 316, considerando-se exonerados dos lugares
que ocupam a partir da data da aceitação de nomeação.

Foi dado cumprimento ao disposto no n.o 3 da Resolução do Con-
selho de Ministros n.o 97/2002, tendo-se obtido confirmação de decla-
ração de cabimento orçamental da Direcção-Geral do Orçamento,
8.a Delegação. (Isento de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)

20 de Outubro de 2004. — O Vice-Presidente, Nuno Faustino.

Despacho (extracto) n.o 22 275/2004 (2.a série). — Por des-
pacho de 12 de Outubro de 2004 do presidente do Instituto da Vinha
e do Vinho:

Lúcia Cristina Henriques dos Santos, Ricardo Nuno Chaves Fernan-
des, José Miguel Leitão Portela Correia de Faria e José Venâncio
Brísido, técnicos de 1.a classe da carreira de técnico de controlo
do quadro de pessoal do Instituto da Vinha e do Vinho — nomea-
dos, precedendo concurso, técnicos principais, da mesma carreira
e do mesmo quadro, ficando posicionados no escalão 1, índice 400,
considerando-se exonerados do lugar que ocupam a partir da data
da aceitação de nomeação.

Foi dado cumprimento ao disposto no n.o 3 da Resolução do Con-
selho de Ministros n.o 97/2002, tendo-se obtido confirmação de decla-
ração de cabimento orçamental da Direcção-Geral do Orçamento,
8.a Delegação. (Isento de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)

20 de Outubro de 2004. — O Vice-Presidente, Nuno Faustino.
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MINISTÉRIO DA SAÚDE

Administração Regional de Saúde de Lisboa
e Vale do Tejo

Sub-Região de Saúde de Lisboa

Despacho (extracto) n.o 22 276/2004 (2.a série). — Por des-
pacho da coordenadora da Sub-Região de Saúde de Lisboa de 15
de Outubro de 2004, foi autorizada a nomeação dos assistentes admi-
nistrativos, da carreira administrativa, na categoria de assistente admi-
nistrativo principal, da carreira administrativa, para o quadro de pes-
soal da Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo,
Sub-Região de Saúde de Lisboa, precedendo concurso interno de
acesso misto, nos termos do artigo 6.o do Decreto-Lei n.o 427/89,
de 7 de Dezembro, e do Código do Procedimento Administrativo
(Decreto-Lei n.o 442/91, de 15 de Novembro, com a redacção que
lhe foi conferida pelo Decreto-Lei n.o 6/96, de 31 de Janeiro), ficando
posicionados nos seguintes escalões e índices:

Situação anterior Situação actual

Escalão Índice Escalão Índice

Serviços de âmbito sub-regional

Adélia Maria Rosa Martins Salgado . . . 3 218 2 233
Albertina Marques Oliveira Duarte . . . 3 218 2 233
Eduardo Francisco Alves Martins . . . . . 6 249 5 269
Elisabete Dores Godinho Falardo . . . . 6 249 5 269
Inês Tomé Merujo . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 249 5 269
João Alberto Correia Lopes . . . . . . . . . 3 218 2 233
José Manuel Gomes Abreu . . . . . . . . . . 2 209 1 222
Manuel Batista Inês Nogueira . . . . . . . . 6 249 5 269
Maria Arcília Macedo Pinto Rua . . . . . 3 218 2 233
Maria da Luz Caldas Saraiva Morais

Gomes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 249 5 269
Maria das Dores Martins Nunes Gomes 6 249 5 269
Maria de Jesus Pereira Oliveira de

Sousa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 218 2 233

Funcionários pertencentes a outros
serviços da Administração Pública

Ana Maria Costa de Castro Rodrigues 2 209 1 222
António José Vieira Libório . . . . . . . . . 2 209 1 222
António Simões Rodrigues . . . . . . . . . . 3 218 2 233
Camila Monteiro Bernardo Alexandre 3 218 2 233
Carla Fernanda Ferreira Santiago (a) 2 233 2 233
Emília Mendes de Faria . . . . . . . . . . . . 3 218 2 233
Eulália da Silva Louzeiro Casquilho Paz 6 249 5 269
Fátima Augusta Vivas . . . . . . . . . . . . . . 3 218 2 233
Ilda Maria Secundino dos Santos Franca 2 209 1 222
Lúcia Lopes Rodrigues Lopes . . . . . . . . 3 218 2 233
Maria Alice de Paiva Almeida . . . . . . . . 3 218 2 233
Maria do Amparo Gomes Ferreira

Pires (a) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 222 1 222
Maria José Florindo Cavaco (a) . . . . . . 3 244 3 244
Paula Cristina de Jesus Marques . . . . . . 3 218 2 233
Sara Isabel Lampreia Soares . . . . . . . . . 2 209 1 222

(a) Já detém a categoria de assistente administrativo principal.

(Isentos de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)

21 de Outubro de 2004. — A Coordenadora, Sílvia Graça.

Direcção-Geral da Saúde

Hospital de Reynaldo dos Santos

Aviso n.o 10 123/2004 (2.a série). — Por deliberação do conselho
de administração de 11 de Outubro de 2004, e após confirmação
de cabimento por parte da Direcção-Geral do Orçamento, foi homo-
logada a lista de classificação final dos candidatos ao concurso inti-
tucional interno geral para provimento de um lugar de assistente de
ginecologia/obstetrícia, da carreira médica hospitalar, do quadro de
pessoal do Hospital de Reynaldo dos Santos, publicado no Diário

da República, 2.a série, n.o 22, de 27 de Janeiro de 2004, aviso
n.o 976/2004:

Valores

1.o Dr.a Maria Manuela Martins Antunes Almeida . . . . . . . . . . 16,40
2.o Dr.a Luísa Maria Gomes Pargana Guerreiro . . . . . . . . . . . . 16,10
3.o Dr.a Maria Isabel Ramos Soares da Rocha . . . . . . . . . . . . . 15,90
4.o Dr.a Irene Josefina Caro Cano . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15,71
5.o Dr. Sêco Talbia Braima Seidi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13,20

Do despacho de homologação cabe recurso, a interpor no prazo
de 10 dias úteis contados a partir da data da publicação do presente
aviso no Diário da República, nos termos do n.o 35 da secção VII
da Portaria n.o 43/98, de 26 de Janeiro, o qual deverá ser entregue
no Serviço de Gestão de Pessoal do Hospital de Reynaldo dos Santos,
Vila Franca de Xira.

14 de Outubro de 2004. — Pelo Conselho de Administração, o Pre-
sidente, Mário Bernardino.

MINISTÉRIO DA SEGURANÇA SOCIAL,
DA FAMÍLIA E DA CRIANÇA

Secretaria-Geral

Despacho (extracto) n.o 22 277/2004 (2.a série). — Por des-
pacho de 19 de Outubro de 2004 do secretário-geral do Ministério
da Segurança Social, da Família e da Criança:

Licenciado António Crisóstomo Fernandes, escrivão-adjunto da
Direcção-Geral da Administração da Justiça — nomeado consultor
jurídico de 2.a classe do quadro de pessoal desta Secretaria-Geral,
em regime de comissão de serviço extraordinária, por período não
inferior a um ano, ao abrigo do n.o 2 do artigo 6.o do Decreto-Lei
n.o 497/99, de 19 de Novembro, conjugado com o artigo 5.o do
Decreto-Lei n.o 265/88, de 28 de Julho. (Isento de fiscalização prévia
do Tribunal de Contas.)

20 de Outubro de 2004. — O Secretário-Geral-Adjunto, Adelino
Bento Coelho.

Inspecção-Geral do Ministério da Segurança Social,
da Família e da Criança

Aviso n.o 10 124/2004 (2.a série). — Por despacho da subinspec-
tora-geral de 20 de Outubro de 2004, no uso da competência delegada
por despacho da inspectora-geral do Ministério da Segurança Social,
da Família e da Criança de 28 de Setembro de 2004:

Licenciados Rui Miguel Nobre Félix Loução, Daniel Manuel Sousa
Santos, Renato António Vieira Calado Possante Bento, João de
Oliveira Caneira, Isabel dos Santos Gaspar Rosa e Maria Susana
Rodrigues Santos Diniz, inspectores do quadro de pessoal da ex-Ins-
pecção-Geral do Ministério da Segurança Social e do Traba-
lho — nomeados definitivamente, precedendo concurso, na cate-
goria de inspector principal do mesmo quadro de pessoal. (Não
carece de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)

20 de Outubro de 2004. — A Subinspectora-Geral, Mafalda Bet-
tencourt.

Instituto da Segurança Social, I. P.

Centro Distrital de Solidariedade e Segurança Social de Aveiro

Aviso n.o 10 125/2004 (2.a série). — Nos termos do n.o 4 do
artigo 38.o do Decreto-Lei n.o 204/98, de 11 de Julho, e do n.o 12
do aviso de abertura e respectiva rectificação, faz-se público de que
se encontra afixado nas instalações dos Centros Distritais de Soli-
dariedade e Segurança Social de Aveiro, Castelo Branco, Coimbra,
Guarda, Leiria e Viseu, o projecto de lista de classificação final, bem
como a acta do júri que define os respectivos critérios de apreciação,
do concurso interno geral de ingresso para a admissão a estágio com
vista ao provimento de 29 lugares vagos na categoria de técnico supe-
rior de 2.a classe de serviço social, existentes no quadro de pessoal
do ex-Centro Regional de Segurança Social do Centro, aprovado e
publicado pela portaria n.o 1055/93, de 21 de Outubro, a afectar aos
Serviços referidos no aviso n.o 9154/2003, publicado no Diário da Repú-
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blica, 2.a série, n.o 202, de 2 de Setembro de 2003, e na rectificação
n.o 2218/2003, de 25 de Novembro.

De acordo com o n.o 1 do mesmo artigo, notificam-se todos os
interessados para, querendo, no prazo de 10 dias úteis, contados da
data de publicação do presente aviso, dizerem por escrito o que se
lhes oferecer.

O processo do concurso encontra-se à disposição dos interessados,
para consulta, num gabinete do 12.o piso do Centro Distrital de Soli-
dariedade e Segurança Social de Aveiro, das 10 às 12 horas e das
14 horas e 30 minutos às 16 horas.

19 de Outubro de 2004. — A Presidente de Júri, Maria Edite Calado.

Centro Distrital de Solidariedade e Segurança Social de Lisboa

Despacho n.o 22 278/2004 (2.a série). — Por despacho de 8 de
Outubro de 2004 da adjunta do director do Centro Distrital de Soli-
dariedade e Segurança Social de Lisboa:

José João Fernandes, enfermeiro do quadro de pessoal do ex-Centro
Regional de Segurança Social e Lisboa e Vale do Tejo — transita,
nos termos do Decreto-Lei n.o 437/91, de 8 de Novembro, com

a nova redacção dada pelo Decreto-Lei n.o 412/98, de 30 de Dezem-
bro, para a categoria de enfermeiro graduado, no mesmo quadro
de pessoal, com efeitos a partir do dia 12 de Março de 2004. (Não
carece de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)

11 de Outubro de 2004. — A Directora do Núcleo de Administração
de Pessoal, (Assinatura ilegível.)

MINISTÉRIO DAS OBRAS PÚBLICAS,
TRANSPORTES E COMUNICAÇÕES

Gabinete do Secretário de Estado Adjunto
e das Obras Públicas

Rectificação n.o 2016/2004. — No Diário da República, 2.a série,
n.o 159, suplemento, de 8 de Julho de 2004, foi publicado com ine-
xactidão o despacho n.o 13 438-A/2004 (2.a série).

Verificando-se erro material nos elementos respeitantes às parcelas
n.os 173.1 e 173.2, procede-se à sua rectificação como segue:

EN 270 — Variante de São Brás de Alportel

Identificação do prédio

Matriz/freguesia

Áreas
(metros quadrados)

Número
da parcela Nome e morada dos proprietários

Descrição predial Confrontações do prédio
Rústica Urbana Parciais Total

173.1
e 173.2

Maria Noémia Nunes das Neves
Andrade e Sousa e outra, Rua das
Escolas, 22, 1.o, Bairro da Encar-
nação, 1800 Lisboa.

1630
São Brás

de Alportel

13600/20020218 Norte: estrada.
Sul: caminho.
Nascente: Luciano da Ponte.
Poente: Maria Manuel Andrade

Sousa.

30
4 311

545

4 886

24 de Setembro de 2004. — O Secretário de Estado Adjunto e das Obras Públicas, Jorge Fernando Magalhães da Costa.

MINISTÉRIO DA CULTURA

Inspecção-Geral das Actividades Culturais

Despacho n.o 22 279/2004 (2.a série). — Determino que o júri
e o orientador do estágio para ingresso de três inspectores da carreira
de inspector superior do quadro de pessoal da Inspecção-Geral das
Actividades Culturais, aberto pelo aviso n.o 11 040/2003, publicado
no Diário da República, 2.a série, n.o 245, de 22 de Outubro de 2003,
tenham a seguinte constituição:

Júri:

Presidente — Júlio Ernesto Fonseca Araújo Melo, subinspec-
tor-geral.

Vogais efectivos:

Anabela dos Santos Afonso, subinspectora-geral.
Ricardo Manuel Arranzeiro Hipólito, director de serviços.

Vogais suplentes:

Joaquim Manuel da Silva Valente, director de serviços.
Maria Rosa Pereira N. B. Mourão Bravo, chefe de divisão.

Orientador do estágio — Ricardo Manuel Arranzeiro Hipólito,
director de serviços.

15 de Outubro de 2004. — A Inspectora-Geral, Maria Paula
Andrade.

Instituto dos Arquivos Nacionais/Torre do Tombo

Despacho (extracto) n.o 22 280/2004 (2.a série). — Por meus
despachos de 11 de Outubro de 2004, por delegação:

Paula Cristina Franco Silveira e Maria Beatriz Oliveira de Almeida,
técnicas profissionais principais, da carreira técnica profissional de
arquivo, do quadro de pessoal do Instituto dos Arquivos Nacio-
nais/Torre do Tombo — nomeadas, definitivamente, técnicas pro-
fissionais especialistas da mesma carreira e quadro.

Dinah Maria de Oliveira Martins, técnica profissional principal, da
carreira técnica profissional de arquivo, do quadro de pessoal do
Instituto dos Arquivos Nacionais/Torre do Tombo — nomeada,
definitivamente, técnica profissional especialista, da mesma carreira
e quadro, mantendo-se simultaneamente no exercício de funções
correspondentes à carreira de técnico superior, em comissão de
serviço extraordinária, pelo período de um ano, tendo em vista
a reclassificação profissional em lugar de técnico superior de
2.a classe.

(Não carece de visto do Tribunal de Contas.)

12 de Outubro de 2004. — O Subdirector, José Maria Salgado.

MINISTÉRIO DO AMBIENTE E DO ORDENAMENTO
DO TERRITÓRIO

Inspecção-Geral do Ambiente

Despacho n.o 22 281/2004 (2.a série). — Considerando que a
Lei n.o 2/2004, de 15 de Janeiro, prevê, no seu artigo 2.o, n.o 4, con-
jugado com o artigo 20.o, que o recrutamento dos titulares dos cargos
de direcção intermédia de 1.o grau, designadamente director de ser-
viços, seja efectuado por selecção de entre funcionários com seis anos
de experiência profissional em carreira para cujo provimento seja
legalmente exigível uma licenciatura, dotados de competência técnica
e aptidão para o exercício de funções de direcção, coordenação e
controlo;

Considerando que, dado cumprimento ao estabelecido no n.o 1
do artigo 21.o e terminado o prazo para apresentação das candidaturas,
a escolha, conforme o n.o 2 do citado artigo, deverá recair no candidato
que em sede de apreciação das candidaturas melhor corresponda ao
perfil pretendido para prosseguir as atribuições e objectivos do serviço;

Considerando que a licenciada Ana Maria Pereira Carvalho Verís-
simo reúne os requisitos gerais para o exercício de cargo dirigente
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intermédio de 1.o grau, é possuidora de adequado currículo profis-
sional e detém, de entre os candidatos ao procedimento, o perfil
e a experiência profissionais mais ajustados ao exercício das funções
inerentes ao cargo a prover:

Ao abrigo do artigo 21.o, n.os 3 e 4, da Lei n.o 2/2004, de 15 de
Janeiro, nomeio, em comissão de serviço, por um período de três
anos, directora de serviços Administrativos e Financeiros da
Inspecção-Geral do Ambiente, do Ministério do Ambiente e do Orde-
namento do Território, a licenciada Ana Maria Pereira Carvalho Verís-
simo assessora de orçamento e conta do quadro de pessoal da
Direcção-Geral do Orçamento do Ministério das Finanças.

13 de Outubro de 2004. — O Inspector-Geral, Filipe da Boa Baptista.

Nota curricular

Nome — Ana Maria Pereira Carvalho Veríssimo.
Habilitações académicas — licenciatura em Direito pela Faculdade

de Direito da Universidade de Lisboa.
Formação profissional:

Realização de cursos e participação em seminários, congressos,
conferências nas áreas de direito administrativo, gestão finan-
ceira, gestão de recursos humanos, regime jurídico da função
pública, contratação pública, direito das contra-ordenações,
legislação laboral, entre outros;

Ministrou formação na Direcção-Geral do Orçamento na área
de recursos humanos.

Experiência profissional:

Iniciou funções públicas em 1982;
Ingressou na carreira técnica superior em 1992, no Mosteiro dos

Jerónimos/Instituto Português do Património Cultural;
Ingressou no quadro de pessoal da Direcção-Geral do Orçamento

em 1999;
Detém a categoria de assessora de orçamento e conta do quadro

de pessoal da Direcção-Geral do Orçamento desde 9 de Janeiro
de 2004;

Desempenha o cargo de chefe de divisão dos Serviços Admi-
nistrativos da Inspecção-Geral do Ambiente, em regime de
comissão de serviço, desde 1 de Maio de 2001;

Encontra-se a coordenar a Direcção de Serviços Administrativos
e Financeiros da Inspecção-Geral do Ambiente desde Feve-
reiro de 2003.

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

Acórdão n.o 496/2004/T. Const. — Processo n.o 232/2004. —
1 — Tendo, por apenso aos embargos deduzidos aos autos de execução
de sentença para prestação de facto em que figuravam como exe-
quentes Manuel Gomes Correia e mulher e outros e como executada
Santos & Almeida, L.da, vindo esta última requerer a prestação de
caução por garantia bancária, a fim de ser suspensa a execução, a
juíza do 4.o Juízo Cível do Tribunal da Comarca de Santa Maria
da Feira, por despacho de 23 de Maio de 2002, indeferiu o peticionado,
o que motivou a indicada executada a, do assim decidido, agravar
para o Tribunal da Relação do Porto, o qual, por Acórdão de 6
de Maio de 2003, concedeu provimento ao agravo, consequentemente
determinando a revogação do despacho impugnado, a fim de ser subs-
tituído por outro que admitisse a agravante a prestar caução.

Desse acórdão agravaram para o Supremo Tribunal de Justiça os
exequentes Manuel Gomes Correia, mulher e outros.

Na alegação adrede produzida formularam os recorrentes as seguin-
tes conclusões:

«1.a A prestação de caução pelo executado-embargante de que tra-
tam estes autos existe no ordenamento jurídico processual civil como
uma garantia, uma salvaguarda para o exequente, para os seus créditos
ou direitos.

2.a Se uma execução fosse suspensa com a entrada em juízo de
embargos de executado, sem mais, o devedor poderia — com o tempo
que ficaria ao seu dispor — dissipar os seus bens e deixar o exequente
com o seu crédito por satisfazer.

3.a A admissão de prestação de caução neste processo subverteria
o espírito da norma e a intenção com que ela foi criada porque onde
ela existe para salvaguardar a posição do exequente iria ser aplicada
precisamente para deixar o exequente completamente desprotegido.

4.a Os exequentes deram à execução uma sentença para verem
efectivados os seus direitos — reconhecidos em sentença judicial — à
saúde, bem-estar, repouso, cujas agressões (por parte da executada)
a caução vai prolongar e manter, pelo que, ao invés de os proteger,
tal caução os prejudica e os desprotege.

5.a As normas jurídicas e os valores sociais em confronto não são
comparáveis, pelo que a norma adjectiva de direito processual cede
perante as normas de direito civil substantivo que tutelam os direitos
de personalidade e perante as normas constitucionais que imperam
relativas aos direitos fundamentais, ao bem-estar e qualidade de vida,
ao direito à saúde e a um ambiente sadio e ecologicamente equilibrado.

6.a O artigo 818.o do Código de Processo Civil é inconstitucional
ao admitir que a prestação de caução suspenda os actos de execução
em que os autores procuram tornar efectivos direitos constitucional-
mente protegidos como a saúde, o bem-estar e ambiente.

7.a Se tal não for assim entendido, a interpretação de tal norma
jurídica nesses termos (efectuada pelo Tribunal da Relação) é incons-
titucional porque sustenta o ponto de vista de que direitos protegidos
pela nossa Constituição podem ser deixados de lado pela invocação
e aplicação de uma norma processual civil.

8.a Porque o continuar das agressões não pode ser caucionado por
qualquer quantia do mundo, já que não são bens transaccionáveis
a saúde, o sossego e o bem-estar do ser humano, nem nada existe
que compense a sua falta.

9.a A douta decisão em apreço violou as normas citadas no corpo
desta[s] alegações, designadamente:

Constituição da República Portuguesa, artigos 9.o, alíneas b) e
d), 64.o e 66.o;

Código Civil, artigo 70.o;
Código de Processo Civil, artigos 2.o e 818.o»

O Supremo Tribunal de Justiça, por Acórdão de 27 de Janeiro
de 2004, negou provimento ao agravo.

Foi a seguinte a fundamentação carreada a esse aresto:

«[. . . ]
Como se vê das conclusões, a questão suscitada no agravo traduz-se

em saber se, versando a execução sobre direitos de personalidade,
é ou não possível prestar caução como meio de suspender a execução,
pressupondo, claro está, terem sido deduzidos embargos.

Como resulta do artigo 933.o, n.o 3, do Código de Processo Civil,
quando se está perante uma execução de facto, como é o caso, o
recebimento dos embargos tem os efeitos indicados nos artigos 818.o
e 819.o do Código de Processo Civil, sendo ainda certo que, ainda
que a execução se funde em sentença, a oposição pode fundar-se
no cumprimento posterior da obrigação a provar por qualquer meio
(n.o 2).

Portanto é certo que o recebimento dos embargos não suspende
a execução, salvo se o embargante a requerer e prestar caução (n.o 1
do artigo 818.o), por isso que, se requerer a suspensão, oferecendo
caução, a execução para prestação de facto tem de suspender-se, sendo
certo que a lei não faz distinção quanto ao facto a prestar, pelo que
não será lícito ao intérprete fazê-la.

No caso concreto, como vimos, do que se trata é de ordenar a
cessação da actividade da unidade fabril da executada por a sua labo-
ração causar danos à saúde e bem-estar dos exequentes, perturbar
a normal utilização do prédio destes e causar danos ao ambiente.

Como se depreende da decisão exequenda, trata-se de poluição
sonora e ambiental (esta provocada pela emissão de poeiras e serrim),
devendo no entanto notar-se que a decisão exequenda não ordenou
pura e simplesmente a paralisação da actividade industrial da exe-
cutada senão enquanto não forem realizadas as obras necessárias para
a sua insonorização e para evitar a emissão das referidas poeiras
e serrim.

Ora, se é certo que está provado que a laboração da executada
provocava aos exequentes os danos acima referidos à data da sentença
exequenda, já não é certo que a situação poluidora se mantenha à
data dos embargos, cujo fundamento é exactamente a realização das
obras recomendadas na sentença e a consequente eliminação da polui-
ção que perturbava os exequentes, caso em que desapareceria a proi-
bição de laborar decretada e que agora se pretende executar.

Por isso, discutindo-se nos embargos precisamente a actual ausência
de poluição e, por conseguinte, a ausência de qualquer perigo para
a saúde dos exequentes, isto é, a inexistência de perturbação do seu
bem-estar e repouso, não pode concluir-se que a prestação da pre-
tendida caução com a consequente suspensão da execução vai manter
e prolongar no tempo a agressão, como dizem os agravantes
(conclusão 4.a).

Se subsiste ou não a agressão, é exactamente a questão controvertida
a ser decidida nos embargos, não podendo partir-se do princípio da
sua subsistência, daí que não seja, evidentemente, ‘o continuar das
agressões’ que se pretende caucionar mas apenas a suspensão da exe-
cução até ao julgamento dos embargos.

Ora, se a executada pode alegar nos embargos o cumprimento
posterior das suas obrigações, no caso a eliminação das causas que
determinaram a proibição de continuar a sua actividade industrial,
deve-lhe ser permitido prestar caução para os efeitos de suspender
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a execução até ter oportunidade de demonstrar o que alegou no pro-
cesso de embargos, como, aliás, a lei processual determina sem qual-
quer excepção.

É claro que a suspensão da execução pode causar prejuízos acres-
cidos aos exequentes se f[o]r a sua versão verdadeira, mas igualmente
a não suspensão da execução causaria prejuízos à executada se f[o]r
ela a detentora da verdade dos factos.

É por isso que, para disciplinar o processo e permitir ressarcir
a parte prejudicada, existe o instituto da litigância de má fé, que
permite a condenação em multa e em indemnização à parte contrária,
à parte que litigue contra a verdade dos factos.

Ambas as partes devem ser colocadas em rigorosa situação de igual-
dade como é princípio processual indiscutível, não se vendo qualquer
razão plausível para não aplicar ao caso dos autos o disposto no
artigo 818.o, n.o 1, do Código de Processo Civil, por estarem em
causa direitos de personalidade, designadamente pela sua alegada
inconstitucionalidade, que, salvo melhor opinião, não se verifica.

De facto não existe nenhum confronto entre normas adjectivas e
normas substantivas, visto que actuam em planos diversos.

As primeiras não concorrem com as segundas, não se lhes sobre-
põem nem sobre elas prevalecem, simplesmente se limitam a actuá-las,
efectivá-las ou concretizá-las.

No caso concreto o artigo 818.o, n.o 1, não se opõe à efectivação
dos direitos subjectivos dos exequentes, nem os põe de lado obvia-
mente, antes faz parte de todo o complexo processo através do qual
os exequentes hão-de efectivar esses direitos (se os tiverem na situação
concreta), sendo certo que, desse processo, constam também os meios
adequados a permitir o direito de defesa da executada e a afirmação
dos respectivos direitos substantivos, como, por exemplo, é o direito
de exercer livremente a sua actividade industrial desde que tenha
cumprido as condições que, para o efeito, lhe foram impostas na
sentença exequenda.

De resto, se é verdade que os direitos à saúde, ao repouso, ao
bem-estar e a um ambiente sadio e ecologicamente equilibrado são
direitos fundamentais constitucionalmente consagrados não é menos
verdade que também o direito à propriedade dos meios de produção,
à iniciativa económica privada, bem como o direito ao trabalho, cons-
tituem direitos fundamentais igualmente consagrados constitucional-
mente no mesmo plano hierárquico que os primeiramente referidos.

Ora estes direitos pertencentes à executada e aos seus trabalhadores
seriam necessariamente postos em causa, provavelmente de forma
definitiva, se se ordenasse desde já a suspensão da actividade industrial
da executada, sem lhe permitir provar, como alegou nos embargos,
estar actualmente a laborar dentro de todas as condições legais e
determinadas na sentença exequenda, não pondo, pois, em causa,
os direitos dos exequentes.

Por conseguinte, atento até o equilíbrio (designadamente consti-
tucional) entre os direitos em confronto, não se vê que deva ter-se
por inconstitucional a aplicação do artigo 828.o, n.o 1, do Código
de Processo Civil numa execução para prestação de facto em que
esteja[m] em questão direitos de personalidade como são os invocados
pelos agravantes.

Restará referir que, como resulta do disposto nos artigos 933.o
e 934.o do Código de Processo Civil, após o julgamento dos embargos
(se estes suspenderem a execução, como no caso suspendem, atento
o sentido da decisão que aqui se vai tomar), caso estes improcedam,
podem os exequentes converter a execução, requerendo indemnização
pelo dano sofrido com a não realização da prestação e, se assim
fizerem, é claro que a caução prestada lhes garante essa indemnização
(ou parte dela), pelo que nunca se pode dizer que em caso como
o dos autos a prestação não tem razão de ser.

[ . . . ]»

Do aresto, cuja totalidade da fundamentação se encontra acima
transcrita, com base na alínea b) do n.o 1 do artigo 70.o da Lei n.o 28/82,
de 15 de Novembro, recorreram os agravantes para o Tribunal Cons-
titucional, dizendo, no que agora releva, que a «norma cuja incons-
titucionalidade ou ilegalidade se pretende que seja apreciada é o
artigo 818.o do Código de Processo Civil».

2 — Em 22 de Março de 2004, o relator do Tribunal Constitucional
proferiu o seguinte despacho:

«No Alto Tribunal a quo não foi, não obstante os termos constantes
do requerimento de interposição do recurso para o Tribunal Cons-
titucional, utilizado o ‘poder/dever’ a que se reporta o n.o 5 do
artigo 75.o-A da Lei n.o 28/82, de 15 de Novembro.

Porém, tendo em conta, por um lado, que o preceito do artigo 818.o
do Código de Processo Civil contém inúmeras normas, por outro,
que, na alegação dos impugnantes no agravo interposto na 2.a ins-
tância, o vício de desconformidade com a lei fundamental foi, quanto
àquele artigo, imputado a determinada dimensão normativa e, por
fim, que, sendo o recurso esteado na alínea b) do n.o 1 do artigo 70.o

daquela lei, é incompreensível a invocação, no requerimento de inter-
posição do recurso, da pretensão de análise da ilegalidade do citado
preceito, convido os recorrentes, nos termos do que se dispõe no
n.o 6 do artigo 75.o-A, ainda da mesma lei, a, de uma banda, expli-
citarem qual a concreta norma e seu sentido interpretativo que dese-
jam submeter à análise por este Tribunal e, de outra, se, efectivamente,
é seu intento a apreciação de qualquer questão de ilegalidade repor-
tada ao citado preceito.»

Na sequência, os recorrentes vieram dizer:

«Nas alegações perante o Supremo Tribunal de Justiça, os recor-
rentes insurgem-se contra a admissibilidade de, num caso como o
destes autos, ser prestada caução que suspenda a execução.

A norma do Código de Processo Civil que dispõe que o recebimento
dos embargos suspende a execução, se for requerida tal suspensão
e prestada caução, é o artigo 818.o n.o 1 (redacção anterior ao Decre-
to-Lei n.o 38/2003, de 8 de Março).

Nessas alegações é expresso também o entendimento de que a
aplicação e interpretação da norma (Código de Processo Civil,
artigo 818.o, n.o 1) tal como é feita nos autos, e uma vez que estamos
perante direitos de personalidade, contende com a norma do Código
Civil (artigo 70.o) que oferece protecção aos indivíduos contra ofensas
à sua personalidade física e moral.

Neste caso, a norma adjectiva, de direito processual, deve ceder
perante a lei substantiva, pelo que é ilegal (ou ilegal é a interpretação)
que, não considerando esta hierarquia das normas, aplica a norma
meramente processual.

Os requerentes colocaram este entendimento à apreciação do Alto
Tribunal e consideram, salvo melhor opinião, que o Tribunal Cons-
titucional se deve também debruçar sobre este ponto, por fazer parte
das suas competências.

As questões cuja apreciação se requer estão colocadas em alter-
nativa, como é legalmente admissível e de prática quotidiana nos
tribunais e, para o caso de o Tribunal não sufragar um entendimento,
conhecer da pertinência de outra perspectiva jurídica e sobre ela se
pronunciar.

Assim, e em conclusão:

A norma que se deseja submeter à análise do Tribunal é o
artigo 818.o, n.o 1, do Código de Processo Civil e a interpretação
que é feita nos autos de que, estando em causa a agressão
de direitos de personalidade protegidos pela Constituição, é
admissível, ainda assim, prestar-se caução, suspendendo-se a
execução que procura tornar uma realidade prática a sentença
proferida quanto a esses direitos constitucionalmente pro-
tegidos;

Deverá (em alternativa) ser apreciada a legalidade da norma
(Código de Processo Civil, artigo 818.o, n.o 1) ou da sua inter-
pretação face às normas substantivas de direito civil, desig-
nadamente o artigo 70.o do Código Civil, que permite (e não
deveria permitir) a aplicação daquela norma quando estão
em causa direitos de personalidade tutelados pela lei subs-
tantiva.»

O relator do Tribunal Constitucional, em 13 de Abril de 2004,
exarou despacho com o seguinte teor:

«No seguimento do convite que lhes foi dirigido pelo despacho de
22 de Março de 2004, vieram os ora recorrentes, para além do mais,
e se bem se entende o requerimento que pelos mesmos foi apresentado,
solicitar, em alternativa, que fosse apreciada a legalidade, em face
do artigo 70.o do Código Civil, da norma constante do n.o 1 do
artigo 818.o do Código de Processo Civil, na medida em que, recebidos
os embargos, permite a suspensão da execução se o embargante a
requerer e prestar caução, ‘quando estão em causa direitos de per-
sonalidade tutelados pela lei substantiva’.

É por demais claro que a solicitação acima indicada não pode
proceder.

Em primeiro lugar, o recurso para este Tribunal foi baseado na
alínea b) do n.o 1 do artigo 70.o da Lei n.o 28/82, de 15 de Novembro,
razão pela qual, com base nesse preceito, nunca poderia ser apreciada
uma questão de ilegalidade normativa, já que a impugnação a que
tal preceito se reporta se circunscreve à análise de questões de incons-
titucionalidade normativa.

Em segundo lugar, e isso é o que mais releva, mesmo que porventura
se entendesse que, aquando da formulação do requerimento de inter-
posição de recurso para o Tribunal Constitucional, os ora recorrentes,
por mero lapso de escrita, não fizeram menção à alínea f) do n.o 1
daquele artigo 70.o, ainda assim o recurso fundado nessa alínea nunca
seria admissível.

E não o seria justamente porque não está em causa qualquer situa-
ção de aplicação de:

Norma constante de acto legislativo cuja ilegalidade tenha sido
suscitada durante o processo com fundamento na sua ilega-



16 004 DIÁRIO DA REPÚBLICA — II SÉRIE N.o 256 — 30 de Outubro de 2004

lidade por violação de lei com valor reforçado (seguramente
o Código Civil não poderá ser perspectivado como um corpo
de leis com essas características);

Norma constante de diploma regional cuja ilegalidade tenha sido
suscitada durante o processo com fundamento na sua ilega-
lidade por violação de estatuto de uma Região Autónoma
ou de lei geral da República; ou

Norma emanada de um órgão de soberania cuja ilegalidade tenha
sido suscitada durante o processo com fundamento na sua
ilegalidade por violação de estatuto de uma Região Autónoma.

Neste contexto, não se tomará conhecimento do objecto do recurso
no tocante à pretendida questão de ilegalidade.

Pelo que respeita ao recurso ancorado na já citada alínea b) do
n.o 1 do artigo 70.o:

Na alegação do agravo para o Supremo Tribunal de Justiça, os
ora impugnantes, nas conclusões 6.a e 7.a, disseram:

‘O artigo 818.o do Código de Processo Civil é inconstitucional ao
admitir que a prestação de caução suspenda os actos de execução
em que os autores procuram tornar efectivos direitos constitucional-
mente protegidos como a saúde, o bem-estar e o ambiente’ e que,
‘se tal não for assim entendido, a interpretação de tal norma jurídica
nesses termos (efectuada pelo Tribunal da Relação) é inconstitucional
porque sustenta o ponto de vista de que direitos protegidos pela nossa
Constituição podem ser deixados de lado pela invocação e aplicação
de uma norma processual civil.’

No Acórdão lavrado em 27 de Janeiro de 2004 por aquele Alto
Tribunal foi entendido que tinha aplicação o disposto no n.o 1 do
artigo 818.o do Código de Processo Civil se fosse requerida a suspensão
da execução, prestando-se caução, num caso em que os fundamentos
dos embargos à execução de uma sentença — que determinara a para-
lisação da actividade industrial da executada enquanto não fossem
realizadas obras necessárias com vista a evitar a poluição sonora e
ambiental decorrente dessa actividade — eram, precisamente, o de
já terem sido realizadas essas obras e de, actualmente, se verificar
a ausência de poluição e, por conseguinte, a inexistência da causa
de perturbação do bem-estar e repouso dos exequentes, sendo, pois,
a questão controvertida a ser decidida nos embargos a de se saber
se subsistia, ou não, a agressão que ditara a prolação, naqueles termos,
da sentença dada à execução.

Foi, pois, com este sentido, que o preceito ínsito no n.o 1 do
artigo 818.o do Código de Processo Civil foi interpretado e aplicado
in casu.

Significa isso que, muito embora a suscitação da questão de des-
conformidade com a lei fundamental por banda do n.o 1 do artigo 818.o
do Código de Processo Civil o tivesse sido em termos amplos, segundo
os quais, recebidos os embargos, se estivesse em causa uma execução
em que fosse pedida a prática, pelo executado, de determinado facto,
imposto por sentença, com vista a preservar direitos de personalidade
do exequente (ou dos exequentes), tal execução nunca poderia ser
suspensa, e isto no caso de a suspensão vir a ser requerida e de
ser prestada caução, o que é certo é que a aplicação daquele preceito
foi, concretamente, efectuada pela decisão ora impugnada em termos
de ser admitida a suspensão da execução — caso nos embargos isso
viesse a ser solicitado e fosse prestada caução — se, em tais embargos,
a questão controvertida fosse, precisamente, a de saber se a causa
da ‘agressão’ dos direitos de personalidade do exequente (ou dos
exequentes) já tinha cessado.

Nesta conformidade, delimito o objecto do recurso fundado na
alínea b) do n.o 1 do artigo 70.o da Lei n.o 28/82 ao preceito vertido
no n.o 1 do artigo 818.o do Código de Processo Civil na dimensão
interpretativa segundo a qual, numa execução para prestação de facto
pelo executado, prestação essa determinada por sentença, com vista
a preservar direitos de personalidade dos exequentes, deduzidos
embargos à execução e sendo pedida a suspensão da execução e pres-
tada caução, poderá ser suspensa a execução se nos embargos a questão
controvertida for, precisamente, a de se saber se a causa da agressão
daqueles direitos está já cessada.

Com esta delimitação notifiquem-se as partes para a produção de
alegações.»

3 — Os recorrentes, na alegação que formularam, concluíram do
seguinte modo:

«1.a A prestação de caução prevista no artigo 818.o, n.o 1, do Código
de Processo Civil que permite suspender a execução, existindo embar-
gos do executado, tem como escopo a protecção do exequente.

2.a Salvaguardando assim o valor que este traz à execução, enquanto
não há decisão definitiva dos embargos.

3.a Essa caução carece de uma avaliação cuidada e ponderada,
sempre atendendo aos interesses do exequente que não podem ser
beliscados minimamente.

4.a A caução para estes autos não salvaguarda os exequentes de
absolutamente nada, já que aquilo que trazem à execução são os
seus direitos de personalidade.

5.a A violação desses direitos continua e não é compensável, sendo
prestada a caução.

6.a A interpretação feita nestes termos, de que é admissível sus-
pender uma execução, prestando-se caução, quando estão em causa
direitos de personalidade é inconstitucional.

7.a Os direitos em causa, que são constitucionalmente protegidos,
não podem ser postergados, adiados ou colocados na mesma balança
com uma caução monetária, prevista em norma de direito processual
civil.

8.a Não devem ser aqueles cujos direitos mais básicos são violados
a aguardarem por uma decisão de embargos de executado, arriscan-
do-se preferencialmente que as agressões continuem, mesmo ante
uma sentença judicial.

9.a A norma adjectiva contida no artigo 818.o, n.o 1, do Código
de Processo Civil deve ser compaginada com as normas constitucionais
que conferem protecção aos direitos fundamentais e ceder perante
estas.

10.a Interpretar o artigo 818.o, n.o 1, em sentido diverso deste,
fazendo tábua rasa dos direitos em causa, desconsiderando-os como
se outros direitos quaisquer sem dignidade constitucional se tratasse,
é uma interpretação que colide irremediavelmente com a Constituição
da República Portuguesa.

11.a A douta decisão em apreço violou as normas citadas no corpo
destas alegações, designadamente:

Constituição da República Portuguesa, artigos 9.o, alíneas b) e d),
64.o e 66.o»

Por seu turno, a recorrida apresentou a sua alegação, na qual,
em síntese, sustentou:

Que, se é certo que os direitos à saúde, ambiente e repouso
têm consagração constitucional, menos não é que tal consa-
gração também se dirige aos direitos à propriedade dos meios
de produção, à iniciativa económica privada e ao trabalho;

Que, por isso, não se poderão privilegiar os primeiros em detri-
mento dos segundos;

Que a questão a decidir nos embargos reside, precisamente, em
saber se a recorrida estava, ou não, a laborar em condições
que não afectam os direitos dos recorrentes, pelo que, até
à decisão a tomar sobre essa questão, haverá que tratar as
partes «em plano de igualdade, concedendo o mesmo crédito
a cada uma das versões apresentadas e, consequentemente,
deixá-las exercer e beneficiar dos direitos consagrados na lei,
como seja o de prestar caução e beneficiar da posterior sus-
pensão da execução»;

Que seria inadmissível pretender que, antes da decisão a tomar
nos embargos, se desse crédito ilimitado à versão dos recor-
rentes e se penalizasse irremediavelmente a recorrida, ainda
que esta já tivesse cumprido as condições estipuladas na sen-
tença dada à execução.

Cumpre decidir.
4 — Anote-se, em primeiro lugar, que, não obstante não ter sido

impugnada a delimitação do objecto do recurso efectuada pelo des-
pacho do relator de 13 de Abril de 2004, acima transcrito, a alegação
dos ora recorrentes não atende minimamente à dimensão interpre-
tativa que aquela delimitação levou a efeito, antes discreteando, e
tão-só, sobre a, na sua óptica, desconformidade constitucional do pre-
ceito constante do n.o 1 do artigo 818.o do Código de Processo Civil,
quando permite a prestação de caução com o fim de suspender a
execução, se os «direitos em causa, trazidos à execução, são direitos
de personalidade».

Porém, como a delimitação não foi impugnada, o Tribunal irá uni-
camente apreciar o indicado preceito interpretado no sentido de que,
numa execução para prestação de facto pelo executado — prestação
essa determinada por sentença, com vista a preservar direitos de per-
sonalidade dos exequentes —, deduzidos embargos à execução e sendo
pedida a suspensão da execução e prestada caução, poderá ser sus-
pensa a execução se, nos embargos, a questão controvertida for, jus-
tamente, a de saber se a causa da agressão daqueles direitos está
já cessada.

5 — Convém não olvidar que a sentença que foi dada à execu-
ção — e a que a ora recorrida se opôs por embargos, na pendência
dos quais peticionou o incidente de suspensão da execução, prestando
caução, incidente de onde emergiu o vertente recurso de constitu-
cionalidade — não determinou, pura e simplesmente, a cessação ou
paralisação da actividade fabril da aludida recorrida, cessação ou para-
lisação essas que produziriam poluição sonora e ambiental. Antes
decidiu, isso sim, que tal paralisação ocorresse se e enquanto não
fossem levadas a efeito as obras necessárias para obstar à ocorrência
daqueles efeitos.
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Ora, à execução opôs-se a recorrida, precisamente com a invocação
segundo a qual as mencionadas obras já vieram a ter lugar. E foi
na pendência dessa forma de oposição — que ainda se não encontra
decidida — que veio a solicitar a suspensão da execução, requerendo
a prestação de caução.

Daí a limitação do objecto do recurso que, como se disse já, não
foi objecto de contestação por banda dos recorrentes.

6 — O preceito inserto no n.o 1 do artigo 818.o do diploma adjectivo
civil, na redacção anterior à conferida pelo Decreto-Lei n.o 180/96,
de 25 de Setembro, dispunha assim:

«Artigo 818.o

Efeito do recebimento dos embargos

1 — O recebimento dos embargos não suspende a execução, salvo
se o embargante requerer a suspensão e prestar caução.

2 — . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3 — . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4 — . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5 — . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .»

A alteração de tal preceito, levada a cabo pelo do Decreto-Lei
n.o 38/2003, de 8 de Março, não releva no presente recurso e, de
todo o modo, a sua actual redacção não deixava, num caso como
o presente, no plano do direito infraconstitucional, de conduzir a
solução idêntica à que foi tomada no acórdão impugnado.

A questão a decidir é, pois, a de se saber se é constitucionalmente
insolvente o transcrito preceito quando interpretado no sentido de,
estando em causa uma execução para prestação de determinados factos
ordenados por uma sentença que entendeu que tal prestação era neces-
sária para não serem ofendidos de direitos de personalidade e ambien-
tais, ser possível ao executado, que se opôs à execução com fundamento
em já ter efectuado aquela prestação, requerer a suspensão da exe-
cução, prestando caução.

7 — Como se viu, na pendência da execução controverte-se a ques-
tão da manutenção, por parte da executada, dos factores que ori-
ginaram a situação poluidora sonora e físico-ambiental, manutenção
essa que a sentença da 1.a instância tinha determinado dever ser ces-
sada, por ofender direitos de personalidade (perigo para a saúde,
bem-estar e repouso) dos exequentes, enquanto não fossem realizadas
as cabidas obras no sentido de evitar a mencionada poluição.

O que vale por dizer, como se sublinhou no acórdão recorrido,
que, no momento em que, deduzidos os embargos, foi solicitada a
suspensão da execução e requerida a prestação de caução, não se
pode dar como indiscutível que a agressão dos direitos de perso-
nalidade dos exequentes se mantém ou continua a prolongar-se no
tempo.

Por outro lado, está dado por assente no aresto impugnado (não
cabendo nos poderes cognitivos deste Tribunal infirmar essa con-
clusão) que a determinação constante da sentença dada à execução
não deixa de causar prejuízos à executada e aos seus trabalhadores,
provavelmente de forma definitiva.

Tem este Tribunal de aceitar que estes últimos prejuízos e aque-
loutros causados nos direitos à saúde, bem-estar e repouso dos ora
exequentes não deixaram de ser ponderados na sentença que ordenou
a suspensão da actividade fabril da ora executada até que pela mesma
fossem removidos os factores de poluição.

8 — Só que, no momento temporal e processual em causa, o que
se discute é, exactamente, a questão de ter já ocorrido a remoção
dos indicados factores.

Isso significa que se desenha, no caso, um actual conflito de inte-
resses entre os detidos pelos exequentes — que intentam dar exe-
quibilidade a uma sentença que reconheceu os seus direitos de per-
sonalidade e veio «comprimir», com a condição a que já se aludiu,
os interesses da executada — e os titulados por esta última, que se
opõe a tal exequibilidade, sustentando que já cumpriu a condição
sentenciada. Assiste-se, pois, aqui, para se utilizarem as palavras de
Vieira de Andrade (in Os Direitos Fundamentais na Constituição Por-
tuguesa de 1976, 2.a ed.), a um «problema da limitação ou harmo-
nização dos direitos, liberdades e garantias, em face dos compromissos
naturais e inevitáveis entre os direitos e valores constitucionais que
conflituam ou podem conflituar directamente em determinadas situa-
ções ou tipos de situações concretas, e que, nessas circunstâncias,
reciprocamente se limitam».

Atenta a limitação do objecto deste recurso, não está simplesmente
em causa saber, em abstracto, se é, ou não, harmónico com o diploma
básico um sentido interpretativo conferido ao n.o 1 do artigo 818.o
do Código de Processo Civil e de acordo com o qual, estando em
causa uma execução visando a obtenção concreta da defesa de direitos
de personalidade, não pode, sem mais, ser suspensa a execução. É que,
como já foi realçado, o que releva é saber se, desenhando-se um
conflito entre os interesses dos exequentes e da executada, e estando
controvertida a questão da remoção dos factores poluidores que afec-
tavam os interesses dos primeiros, a norma em apreço — naquele

sentido interpretativo — se mostra conflituante com os artigos 64.o
e 66.o, n.o 1, da Constituição ou, ao menos, consagradora de uma
solução jurídica desproporcionada.

9 — A adoptar-se a óptica segundo a qual os direitos à saúde e
a um ambiente sadio e ecologicamente equilibrado devem, em face
da sua densificação constitucional, beneficiar de regime idêntico ao
prescrito para os direitos, liberdades e garantias fundamentais con-
sagrados no título II da Constituição, consequentemente, só podendo
a lei restringi-los nos casos expressamente nela previstos, devendo
as restrições limitar-se ao necessário para salvaguardar outros direitos
ou interesses constitucionalmente protegidos, ser-se-ia levado a con-
cluir, com alguma doutrina (cf. Gomes Canotilho e Vital Moreira,
Constituição da República Portuguesa Anotada, 3.a ed., p. 151), que
o sacrifício de um daqueles direitos, ainda que parcial, não pode
ser arbitrário, gratuito ou desmotivado — pois não pode «o princípio
consagrado na doutrina constitucional como princípio da harmoni-
zação ou concordância prática, enquanto critério de solução dos con-
flitos [. . . ] ser aceite ou entendido como um regulador automático»
(neste último sentido, Vieira de Andrade, ob. cit., p. 314).

Na verdade, a sua aceitação pressupõe que o conflito entre direitos
nunca afecte o conteúdo essencial de nenhum deles. Todavia, o prin-
cípio da concordância prática neste domínio — e como manifesta-
mente resulta da ponderação interpretativa que se faz no caso em
apreço — «não impõe necessariamente a realização óptima de cada
um dos valores em jogo [. . . ] é apenas um método e um processo
de legitimação das soluções que impõe a ponderação)» (cf. autor
por último citado e indicada obra, p. 314).

E, assim, não se deverá olvidar que, mesmo a tratar-se de direitos
fundamentais em presença, os mesmos podem entrar em colisão ou
conflito, devendo, pois, em situações desse jaez, aquilatar-se, tanto
quanto possível, se uma dada solução legal vem a consagrar uma
aceitável concordância prática de onde resulte a menor «compressão»
entre uns e outros, por forma que a seja minimamente limitada — o
que já tem sido defendido como a natural vocação de expansibilidade
plena de um e de outro dos direitos em confronto (Vieira de Andrade
reporta-se ao atendimento do «âmbito e graduação do conteúdo dos
preceitos constitucionais em conflito, para avaliar com que medida
e com que peso cada um dos direitos está presente na situação de
conflito» para se encontrar e justificar a solução mais conforme no
caso concreto).

Ora, a solução normativa advinda do sentido interpretativo em aná-
lise não se afigura, de uma banda, como aniquiladora do núcleo ou
conteúdo essencial dos direitos ao repouso, ao bem-estar e a um
ambiente sadio invocados pelos recorrentes, pois que está em causa
saber se, pela recorrida, foram já cumpridas as condições a que a
sentença da 1.a instância sujeitou a determinação de paralisação da
actividade laboral.

A tese sufragada pelos recorrentes levaria, no limite, a que bastaria
a alegação, na própria acção, da violação daqueles direitos para que,
independentemente da controvérsia de facto sobre a propriedade
dessa alegação, se determinasse judicialmente a cessação da actividade
de onde resultaria a «agressão».

De outra banda, se é certo que direitos como aqueles detidos pelos
impugnantes, em abstracto, não são traduzíveis monetariamente,
menos certo não é que, nos casos de lesão de direitos configuráveis
como aqueles, o ordenamento jurídico, em casos em que não é possível
a restitutio, ou reparação natural, configura a dação de indemnização
pecuniária como uma forma de «compensação».

Ora, o desiderato da lei, ao exigir a prestação de caução em situações
como a sub specie, não deixa também de atender a uma hipotética
vicissitude de lesão não reparável em espécie ou in integrum, agindo
a caução como uma forma de «compensação» pela irreparabilidade
natural do direito lesado.

Aliás, não se deve passar em claro que, de harmonia com o que
se prescreve nos artigos 933.o e 934.o do Código de Processo Civil,
e desenhando-se, no caso, uma prestação de facto não fungível, se
acaso os embargos improcedessem, sempre os exequentes poderiam
solicitar conversão da execução, nos termos do disposto no artigo 931.o
do mesmo compêndio normativo, por sorte a serem indemnizados
pelo dano sofrido com a não realização da prestação.

Isso significa que o ordenamento jurídico ordinário contém soluções
que levam este Tribunal a concluir que a eventual «compressão» dos
direitos dos exequentes reconhecidos por sentença (e não é de some-
nos importância sublinhar-se que essa «compressão» é, por natureza,
transitória, visto que a suspensão da execução cessará caso sejam
os embargos tidos por improcedentes) não se vislumbra como se apre-
sentando com uma total desprotecção, consequentemente não se
podendo dizer que o sentido interpretativo do n.o 1 do artigo 818.o
do diploma adjectivo civil é desproporcionado ou irremediavelmente
afectador do núcleo essencial de tais direitos.

E, de um outro ponto de vista — este dirigido aos direitos detidos
pela executada —, a solução que se extrai do aludido sentido inter-
pretativo vem, ao fim e ao resto, consagrar uma razoável concordância
prática com os direitos dos exequentes, não se postando como cons-
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titucionalmente censurável pois espelha-se nesta solução aquilo que
Vieira de Andrade defende como o «critério de proporcionalidade
na distribuição dos custos do conflito [. . . ]: o sacrifício de cada um
dos valores constitucionais seja adequado e necessário à salvaguarda
dos outros» (obra mencionada, p. 315).

10 — Em face do que se deixa dito, nega-se provimento ao recurso,
condenando-se os impugnantes nas custas processuais, fixando-se a
taxa de justiça em 25 UC.

Lisboa, 12 de Julho de 2004. — Bravo Serra — Maria dos Prazeres
Pizarro Beleza — Vítor Gomes — Gil Galvão — Luís Nunes de Almeida.

Acórdão n.o 497/2004/T. Const. — Processo n.o 154/2004. —
Acordam na 3.a Secção do Tribunal Constitucional:

1 — Por sentença proferida em 22 de Março de 2002 e transitada
em julgado, a Companhia de Seguros Fidelidade-Mundial, S. A., foi
condenada a pagar a Sérgio Salvador Oliveira Alves a quantia de
4 000 000$, a título de danos não patrimoniais e patrimoniais, acrescida
de juros de mora, à taxa legal, desde a citação até integral pagamento.

Tendo a ré pago ao autor, a título de juros moratórios, uma quantia
da qual deduziu E 590,03 para efeitos de retenção na fonte de IRS,
Sérgio Salvador Oliveira Alves instaurou uma acção executiva, baseada
na referida sentença, para obter o efectivo pagamento daquela quantia.

A Companhia de Seguros Fidelidade-Mundial, S. A., veio então
opor embargos de executado, sustentando estar obrigada a proceder
à aludida retenção na fonte de IRS, calculado à taxa de 15 %, sobre
o montante global de juros, como preceitua a alínea g) do n.o 1 do
artigo 6.o do Código do Imposto sobre o Rendimento das Pessoas
Singulares, no valor de E 590,03.

Por sentença da 8.a Vara Cível da Comarca do Porto de 19 de
Dezembro de 2003, constante a fls. 27 e seguintes, foi recusada a
aplicação do disposto no artigo 6.o, n.o 1, alínea g), do Código do
Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Singulares, com fundamento
na sua inconstitucionalidade material, e, consequentemente, os embar-
gos foram julgados improcedentes, tendo o juiz determinado o pros-
seguimento da execução.

Para o feito, o tribunal pronunciou-se nos seguintes termos:

«[. . . ] os juros em causa são moratórios.
Como tal, a obrigação do seu pagamento não visa remunerar o

capital sobre o qual incidem, mas sim indemnizar o credor pelo atraso
no seu pagamento (indemnização pela mora — cf. o disposto no
artigo 806.o, n.o 1, do Código Civil). Na verdade, o seu pagamento
só é devido porque a lei presume que os juros (à taxa legal) correspondem
ao montante da indemnização devida pela mora (cf. o texto do n.o 1
do referido artigo 806.o do Código Civil) — presunção essa, aliás,
que é ilidível [ . . . ].

Sendo assim, os juros de mora não são, dogmaticamente, um ren-
dimento da aplicação de um determinado capital, mas sim o critério
legal fixado supletivamente pelo legislador para indemnizar a mora
no cumprimento de obrigações pecuniárias. E, como tal, os juros de
mora devem ser equiparados ao respectivo capital em dívida, uma
vez que visam reintegrá-lo (pois a indemnização visa repor o lesado
na situação anterior à lesão — artigo 566.o, n.o 2, do Código Civil).

Nas obrigações pecuniárias, a indemnização pela mora corresponde
aos juros à taxa legal (artigo 806.o, n.os 1 e 2, do Código Civil). Assim,
o lesado (pela mora no cumprimento de uma obrigação pecuniária)
só fica ressarcido se, quando receber o capital, receber os respectivos
juros à taxa legal desde a data do início da mora. A não ser assim,
e na medida em que o não seja, permanece por reparar a lesão do
credor. Por isso, os juros de mora (ou indemnizatórios) são uma com-
ponente do próprio capital (da obrigação pecuniária em causa) na
medida em que o reintegram pelo atraso indevido no seu pagamento.
Não são, pois, rendimento, mas sim património.»

Partindo deste pressuposto, e considerando ainda que a Consti-
tuição impõe «nos seus artigos 13.o, 103.o, n.o 1, e 104.o, n.os 1 e
3, os princípios da igualdade dos cidadãos perante a lei, da justiça
do sistema fiscal e da contribuição deste para uma repartição justa
dos rendimentos e da riqueza, diminuição das desigualdades e con-
tribuição para a igualdade», concluiu a decisão recorrida:

«[. . . ] a norma tributária em análise viola as referidas normas e
os respectivos princípios constitucionais em que se fundam.

Na verdade, considerando que os juros de mora, dogmática e teleo-
logicamente, não são um rendimento, a sua tributação, como tal cria
desigualdades injustificadas e injustiças manifestas.»

2 — Notificado desta sentença, o Ministério Público veio interpor
recurso para o Tribunal Constitucional, «nos termos das disposições
conjugadas dos artigos 70.o, n.o 1, alínea a), e 72.o, n.o 3, da Lei
n.o 28/82, de 15 de Novembro», invocando ainda ser o recurso inter-
posto «obrigatório para o Ministério Público, tal como o impõem
as disposições conjugadas dos artigos 70.o, n.o 1, alínea a), e 72.o,

n.o 3, da Lei n.o 28/82, de 15 de Novembro, e do artigo 280.o, n.o 5,
da Constituição da República Portuguesa».

3 — As partes foram notificadas para o efeito, mas só o Ministério
Público apresentou alegações, que concluiu da seguinte forma:

«1.o Os juros moratórios exercem, no âmbito da responsabilidade
civil extracontratual, uma função de indemnização pelo retardamento
no integral ressarcimento do lesado, idêntica à alcançada através da
aplicação da ‘teoria da diferença’, visando a compensação dos danos
decorrentes do intempestivo cumprimento da obrigação e da des-
valorização monetária entretanto ocorrida.

2.o A integral compensação do dano sofrido pelo lesado — incluindo
a correcção monetária do valor da sua pretensão — pode ser alcançada
através de dois meios alternativos: a correcção monetária do próprio
capital indemnizatório, efectuada nos termos do artigo 566.o, n.o 2,
do Código Civil, ou — não sendo esta processualmente viável, em
termos integrais — o vencimento de juros moratórios, a partir da ‘deci-
são actualizadora’, nos termos dos artigos 805.o, n.o 3, e 806.o, n.os 1
e 3, do Código Civil (cf. Acórdão uniformizador do Supremo Tribunal
de Justiça n.o 4/2002).

3.o Constitui violação do princípio da igualdade a tributação em
IRS, como ‘rendimento’ auferido pelo lesado, dos referidos juros de
mora, estando isento de tributação o ressarcimento do mesmo tipo
de danos, quando alcançado através do ‘meio alternativo’ ao ven-
cimento de juros de mora — a actualização do capital indemnizatório,
ao abrigo da ‘teoria da diferença’.

4.o Na verdade, atenta a mesma função substancial atribuída aos
juros de mora e à correcção monetária do capital indemnizatório,
no âmbito da responsabilidade por facto ilícito ou pelo risco, constitui
solução discriminatória e arbitrária a tributação em IRS do lesado
que obteve a compensação do seu dano através da percepção de
juros moratórios — estando inquestionavelmente isento o que viu tais
danos ressarcidos mediante correcção monetária do capital da
indemnização.

5.o A função material atribuída aos juros de mora devidos pelo
retardamento da prestação do responsável — e a sua natureza inques-
tionavelmente ressarcitória e indemnizatória — não permite, do ponto
de vista constitucional, a respectiva qualificação como ‘rendimento’
tributável, ao abrigo do preceituado nos artigos 103.o, n.o 1, e 104.o,
n.o 1, da Constituição da República Portuguesa.

6.o Na verdade, tais juros — perspectivados na sua função de indem-
nização pelo retardamento da prestação e da desvalorização monetária
ocorrida — não constituem atribuição ou acréscimo patrimonial do
lesado, mas mera reposição deste na situação em que se encontraria
se não tivesse ocorrido o evento danoso.

7.o Termos em que deverá confirmar-se o juízo de inconstitucio-
nalidade constante da decisão recorrida.»

4 — É o seguinte o texto da norma cuja aplicação foi recusada
pela decisão recorrida [artigo 6.o, n.o 1, alínea g), do Código do Imposto
sobre o Rendimento das Pessoas Singulares, aprovado pelo Decre-
to-Lei n.o 442-A/88, de 30 de Novembro, correspondente ao artigo 5.o,
n.o 2, alínea g), do Código do Imposto sobre o Rendimento das Pessoas
Singulares, na redacção introduzida pela Lei n.o 30-G/2000, de 29
de Dezembro]:

«Artigo 6.o

Rendimentos da categoria E

Consideram-se rendimentos de capitais:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
g) Os juros ou quaisquer acréscimos de crédito pecuniário resul-

tantes da dilação do respectivo vencimento ou de mora no
seu pagamento, sejam legais sejam contratuais.»

5 — Como se afirma nas alegações do Ministério Público e na deci-
são recorrida, a norma agora em causa foi já objecto de apreciação
pelo Tribunal Constitucional, em julgamentos não totalmente coin-
cidentes.

Assim, enquanto nos Acórdãos n.os 453/97 (Diário da República,
2.a série, de 9 de Fevereiro de 1999) e 288/2001 (disponível em www.tri-
bunalconstitucional.pt) se concluiu pela não inconstitucionalidade da
«norma do artigo 6.o, n.o 1, alínea g), do Código do Imposto sobre
o Rendimento das Pessoas Singulares, aprovado pelo Decreto-Lei
n.o 442-A/88, de 30 de Novembro, com a interpretação que aí inclui
os juros de mora no pagamento de uma indemnização por acidente
de viação», no Acórdão n.o 170/2003 (Diário da República, 2.a série,
de 15 de Outubro de 2003) julgou-se «inconstitucional, por violação
dos princípios da igualdade dos cidadãos e da repartição justa dos
rendimentos, que defluem dos artigos 13.o, 103.o, n.o 1, e 104.o, n.o 1,
todos da lei fundamental, a norma constante da alínea g) do n.o 1
do artigo 6.o do Código do Imposto sobre o Rendimento das Pessoas
Singulares quando interpretada no sentido de serem tributáveis como
rendimento os juros que forem atribuídos no âmbito de uma indem-
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nização devida por responsabilidade civil extracontratual e na medida
em que se destinem a compensar os danos decorrentes da desva-
lorização monetária ocorrida entre o surgimento da lesão e o efectivo
ressarcimento desta.»

Para chegar a esta conclusão, o mesmo Acórdão n.o 170/2003 obser-
vou o seguinte:

«6 — Antevê-se como certo que, para quem defenda que, se, numa
dada decisão judicial, o valor monetário equivalente à indemnização
devida a título de responsabilidade civil extracontratual foi fixado
atendendo-se já aos factores decorrentes da erosão monetária e se,
além disso, ficou consagrada a obrigação de pagamento de juros sobre
aquele valor, contados a partir da citação, o montante equivalente
a estes últimos não pode perspectivar-se como integrador da deno-
minada ‘teoria da diferença’ — à qual se deverá submeter aquilo que
é imposto pelo dever de reparação do dano sofrido em consequência
da lesão —, mas sim como uma compensação pela demora no paga-
mento. E, assim, tendo os juros por fonte uma obrigação diversa
daquela donde advém do dever de indemnizar, os fundamentos car-
reados e a conclusão ínsita no Acórdão n.o 453/97, já citado, seriam
perfeitamente de aceitar.

7 — Mas, se em causa estiver um caso em que para se alcançar
a expressão monetária da indemnização se não teve em conta aquilo
que alguns designam por ‘correcção monetária’, limitando-se, pois,
tal expressão monetária à reconstituição da situação que seria a detida
pelo lesado caso o evento lesivo não tivesse ocorrido, acrescendo,
ao assim definido quantum indemnizatório, a condenação do respon-
sável nos juros devidos desde a citação, então é plausível entender-se
que estes juros têm por finalidade fazer acrescer àquele quantum
o desvalor verificado em consequência da desvalorização.

Em casos como esse, o montante dos juros não poderá, pois, deixar
de ser perspectivado ainda como a expressão monetária da indem-
nização.

E, a ser assim, a tributação desse montante a título de rendimentos
da categoria E, nos termos da alínea g) do n.o 2 do artigo 5.o do
Código do Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Singulares, ante-
ver-se-ia como violadora do princípio da igualdade, na medida em
que a expressão monetária de uma indemnização não está sujeita
a essa tributação e, afinal, o indicado montante dos juros não deixa
de fazer parte daquela expressão, sendo certo que a função substancial
do valor da indemnização é perfeitamente idêntica (é, verdadeira-
mente, a mesma) da dos juros cujo pagamento foi determinado com
tal finalidade.»

6 — Nas já referidas alegações, o Ministério Público veio discordar
de que se condicionasse «tal solução jurídico-constitucional a uma
pré-qualificação da ‘função’ atribuída aos juros de mora concedidos
ao ofendido: a tributação em IRS só seria materialmente inconsti-
tucional ‘na medida em que tais juros se destinem a compensar os
danos decorrentes da desvalorização monetária ocorrida entre o sur-
gimento da lesão e o efectivo ressarcimento desta’». Acrescenta ainda
o Ministério Público que no seu modo de ver a qualificação da função
atribuída aos juros de mora «não tem que ver com quaisquer espe-
cificidades ou particularidades do caso concreto, mas com a própria
interpretação normativa — e construção dogmática — da figura da
mora no âmbito da responsabilidade civil extracontratual e da função
jurídica desempenhada pelos institutos da correcção monetária e do
vencimento de juros moratórios».

Verifica-se, todavia, e em primeiro lugar, que a inconstituciona-
lidade advogada pelo Ministério Público assenta no confronto entre
«a [. . . ] função substancial atribuída aos juros de mora e à correcção
monetária do capital indemnizatório, no âmbito da responsabilidade
por facto ilícito ou pelo risco»; e é por entender que é a «mesma»
essa função que o Ministério Público entende que «constitui solução
discriminatória e arbitrária a tributação em IRS do lesado que obteve
a compensação do seu dano através da percepção de juros mora-
tórios — estando inquestionavelmente isento o que viu tais danos res-
sarcidos mediante correcção monetária do capital da indemnização».

E verifica-se, em segundo lugar, que, no presente recurso, tal como
sucedeu no que foi julgado pelo Acórdão n.o 170/2003, «[. . . ] não
consta dos presentes autos o teor do acórdão do Supremo Tribunal
de Justiça que ditou a condenação da embargante. Significa isso que
não dispõe o Tribunal Constitucional de elementos com consistência
suficiente que permitam afirmar que a decisão de condenação da
embargante a pagar à embargada juros perspectivou estes como cons-
tituindo ainda uma forma de ressarcimento da lesada pelo retarda-
mento da reparação do dano ou, pelo contrário, uma forma de com-
pensação da mora no não pagamento de um montante indemnizatório
devido e no qual já foram tidos em consideração os factores advindos
da erosão monetária.

Acontece, porém, que a decisão ora impugnada (e esta questão
não pode ser objecto de censura por banda deste Tribunal, atentos
os seus poderes cognitivos) deu por assente que não correspondiam
“a uma remuneração ou lucro (como rendimento), mas antes a ‘um

reequil[i]brio do património do lesado, pela entrega de prestação e
respectiva indemnização pelo prejuízo causado’”, “destinando-se a
completar a indemnização, compensando o lesado do ganho perdido
até que tenha conseguido a reintegração do seu direito, sendo como
que um capital complementar justificado pelo dano, que tanto podia
ser objecto de uma quantia calculada como provável, como a calcular
em função de um juro a taxa diferente da legal”.

Vale isto por dizer que aquela decisão — independentemente do
seu acerto neste particular — entendeu que os juros em causa, cujo
pagamento foi ditado pelas decisões judiciais anteriores, deviam ser
perspectivados como constituindo ainda uma parte da expressão mone-
tária do quantitativo indemnizatório».

Estas considerações são plenamente transponíveis para este recurso,
como se pode ver da leitura da transcrição feita da decisão agora
recorrida. Justifica-se, portanto, que se reitere o juízo de inconsti-
tucionalidade constante do Acórdão n.o 170/2003.

7 — Assim, decide-se:

a) Julgar inconstitucional a norma constante da alínea g) do
n.o 1 do artigo 6.o do Código do Imposto sobre o Rendimento
das Pessoas Singulares, aprovado pelo Decreto-Lei
n.o 442-A/88, de 30 de Novembro, quando interpretada no
sentido de serem tributáveis como rendimento os juros que
forem atribuídos no âmbito de uma indemnização devida por
responsabilidade civil extracontratual e na medida em que
se destinem a compensar os danos decorrentes da desvalo-
rização monetária ocorrida entre o surgimento da lesão e
o efectivo ressarcimento desta, por violação dos princípios
da igualdade dos cidadãos e da repartição justa dos rendi-
mentos, consagrados nos artigos 13.o, 103.o, n.o 1, e 104.o,
n.o 1, da Constituição;

b) Em consequência, negar provimento ao recurso, confirmando
a decisão recorrida no que respeita à questão de cons-
titucionalidade.

Lisboa, 12 de Julho de 2004. — Maria dos Prazeres Pizarro
Beleza — Vítor Gomes — Gil Galvão — Bravo Serra — Luís Nunes de
Almeida.

Acórdão n.o 498/2004/T. Const. — Processo n.o 432/2004. —
Acordam na 3.a Secção do Tribunal Constitucional:

I — Relatório. — 1 — Em acção especial de prestação de contas
a correr os seus termos no Tribunal Judicial de Viana do Castelo,
que Paulo César Rodrigues de Sousa, ora recorrido, interpôs contra
Aida Rodrigues São João Dantas e Manuel de Sousa Dantas, foi
proferido despacho, em 19 de Dezembro de 2003, solicitando ao autor
que «junte aos autos certidões comprovativas de que o automóvel
e o prédio referidos na conta-corrente, a fl. 94, se encontram registados
em nome dos requeridos».

2 — Notificado deste despacho o autor veio aos autos para, con-
siderando que beneficia de apoio judiciário na modalidade de dispensa
de pagamento de custas e que não tem possibilidade de suportar
os custos das certidões referidas, solicitar ao Tribunal que notifique
«o 1.o Cartório Notarial de Viana do Castelo, a fim de este enviar
cópia da escritura de compra e venda [...] assim como, posteriormente,
tem de solicitar à Conservatória do Registo Predial de Viana do Cas-
telo a certidão comprovativa do registo dessa escritura».

3 — Este requerimento foi deferido por decisão de 16 de Fevereiro
de 2004, na qual o Tribunal recusou aplicar o disposto no artigo 53.o
da Lei n.o 30-E/2000, de 20 de Dezembro, «na medida em que limita
a gratuitidade de certidões aos pretendentes ao apoio judiciário e
na parte em que se relaciona com a respectiva concessão, negando-a
aos já beneficiados com esse apoio e que pretendem usá-las para
instrução da causa em que sejam pleiteantes, por violação do princípio
do livre acesso aos tribunais e do princípio da igualdade, previstos,
respectivamente, nos artigos 20.o e 13.o da Constituição da República
Portuguesa». Para concluir dessa forma, escudou-se, designadamente,
na seguinte fundamentação:

«A questão que se coloca é saber se o beneficiário de apoio judiciário
na modalidade de dispensa de pagamento de custas (em sentido
amplo) tem direito à gratuitidade dos documentos necessários à ins-
trução da causa em que sejam pleiteantes e dos actos notariais ou registrais
porventura dela emergentes.

O problema não tem merecido grande atenção por parte da doutrina
e da jurisprudência. Já foi, contudo, decidido que apenas os preten-
dentes ao apoio judiciário, e na parte em que se relaciona com a
respectiva concessão, estão dispensados do pagamento do custo de
certidões, não o estando os já beneficiados com esse apoio (Acórdão
da Relação de Lisboa de 24 de Fevereiro de 1999, Colectânea de
Jurisprudência, t. I, p. 54, e S. Costa, Apoio Judiciário — Decretos-Leis
n.os 387-B/87, de 29 de Dezembro, e 391/88, de 26 de Outubro, Anotados
e Comentados, 2.a ed., p. 346, e O Apoio Judiciário, 3.a ed., p. 218).
Funda-se esta orientação no disposto no artigo 53.o, n.o 1, do Decreto-
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-Lei n.o 387-B/87, de 29 de Dezembro, segundo o qual ‘estão isentos
de impostos, emolumentos e taxas os articulados, requerimentos, cer-
tidões e quaisquer outros documentos, incluindo actos notariais e
de registo, para fins de apoio judiciários’ — e a partir daqui conclui-se
que, se a lei prescreve que a isenção é só ‘para fins de apoio judiciário’,
então abrange somente os actos destinados à própria obtenção do
apoio judiciário, mas já não tudo aquilo que vá para além desse
objectivo.

Com a Lei n.o 30-E/2000, de 20 de Dezembro — diploma que alte-
rou o regime de acesso ao direito e aos tribunais, revogando, além
do mais, aquele Decreto-Lei n.o 387-B/87 —, o citado artigo 53.o foi
ligeiramente tocado; porém, quanto à questão agora em análise, a
sua redacção manteve-se incólume: lê-se hoje no preceito que ‘estão
isentos de impostos, emolumentos e taxas os requerimentos, certidões
e quaisquer outros documentos pedidos para fins de apoio judiciário’.
O que significa que, com a manutenção da locução ‘para fins de
apoio judiciário’, a referida interpretação que era feita do artigo 53.o,
n.o 1, do Decreto-Lei n.o 387-B/87 tem de ser mantida à luz do
artigo 53.o da Lei n. 30-E/2000.

[ . . . ]
Sem negar que também nós já antes alinhámos por essa orientação

(decidindo que só os pretendentes ao apoio judiciário e na parte rela-
cionada com a respectiva concessão, estão dispensados do pagamento
do custo de certidões), a verdade é que uma mais cuidada abordagem
da matéria, leva-nos hoje a questionar se essa solução estará em sin-
tonia com os ditames constitucionais.

O apoio judiciário é uma modalidade de protecção jurídica que
se engloba no sistema de acesso ao direito e aos tribunais e visa
garantir que ninguém se veja impedido ou dificultado, em razão da
sua condição social ou cultural ou por insuficiência de meios eco-
nómicos, de fazer valer os seus direitos. Aplicável em todos os tri-
bunais, qualquer que seja a forma do processo e independentemente
do estado em que a causa se encontre, é concedido para questões
ou causas judiciais concretas ou susceptíveis de concretização, em
relação às quais o respectivo requerente tenha um interesse próprio
e que versem sobre direitos directamente lesados ou ameaçados de
lesão.

O apoio judiciário é, portanto, um dos meios de concretização do
princípio constitucional do livre acesso ao direito e do livre acesso
aos tribunais: ‘A todos é assegurado o acesso ao direito e aos tribunais
para defesa dos seus direitos e interesses legalmente protegidos, não
podendo a justiça ser denegada por insuficiência de meios económicos’
(artigo 20.o, n.o 1, da Constituição da República Portuguesa).

Na parte em que se refere à garantia da via judiciária, o princípio
constitucional tem, obviamente, de contemplar todos os meios ou
mecanismos necessários à obtenção de uma decisão judicial sobre
uma questão juridicamente relevante, incluindo, assim, a possibilidade
de acesso a todo e a qualquer elemento documental (nomeadamente
para efeitos instrutórios/probatórios) destinado a conseguir uma plena
e integral tutela jurisdicional.

A jurisprudência constitucional vem caracterizando o direito de
acesso aos tribunais como sendo ‘entre o mais, um direito a uma
solução jurídica de conflitos, a que se deve chegar em prazo razoável
e com observância de garantias de imparcialidade e independência,
possibilitando-se, designadamente, um correcto funcionamento das
regras do contraditório, em termos de cada uma das partes poder
deduzir as suas razões (de facto e de direito), oferecer as suas provas,
controlar as provas do adversário e discretear sobre o valor e resultado
de umas e outras’ (Acórdãos do Tribunal Constitucional n.os 86/88,
de 13 de Abril, in Boletim do Ministério da Justiça, n.o 376, p. 237,
e 444/91, de 20 de Novembro, in Boletim do Ministério da Justiça,
n.o 411, p. 155).

Ora, admitir que não está dispensado do pagamento do custo de
certidões aquele que pretende a recolha de elementos destinados a
fazer valer em juízo a sua pretensão (de acção ou defesa) e que,
portanto, estão para além da obtenção do apoio judiciário em si mesmo
(i. e., que não tenha de ver com a preparação e prova do pedido
a ele atinente), é sem dúvida limitar ou condicionar o normal recurso
à via judicial por parte de quem, apresentando-se como economi-
camente carenciado, oportunamente requereu e obteve apoio judi-
ciário. Em última análise, é negar o livre acesso aos tribunais (e,
numa acepção mais ampla, ao direito), que — repete-se — pressupõe
a possibilidade de exercício sem barreiras e sem entraves dos direitos
e interesses reconhecidos por lei e, como sua decorrência, a liberdade
de apresentação de quaisquer meios probatórios (‘oferecer as suas
provas’, como se lê nos arestos supracitados) tendentes a tornar real-
mente efectiva a protecção judicial. Por isso, essa limitação, além de
afrontar o princípio do livre acesso aos tribunais/garantia da via judi-
ciária, coloca também em causa o princípio da igualdade de armas
entre o pleiteante economicamente carenciado e o pleiteante não
economicamente carenciado (ou que, pelo menos, não requereu ou
não obteve a concessão de apoio judiciário), por não possibilitar o
exercício de direitos (no caso, de cariz processual) de forma idêntica
ou, no mínimo, em paridade prática; e o apoio judiciário visa também

‘a concretização do princípio da igualdade perante a lei, traduzido
no livre e igual acesso dos cidadãos ao tribunal para defesa dos seus
direitos independentemente da insuficiência económico-financeira’
(Acórdão do Supremo Tribunal de Justiça de 21 de Outubro de 1993,
Colectânea de Jurisprudência — Acórdãos do Supremo, t. III, p. 76;
sobre o princípio da igualdade processual de partes ou ‘igualdade
de armas’, cf. Acórdãos do Tribunal Constitucional n.os 324/86, de
19 de Novembro, in Diário da República, 2.a série, de 1 de Março
de 1987, 358/86, de 16 de Dezembro, in Diário da República, 2.a série,
de 11 de Março de 1987, e 359/86, de 16 de Dezembro de 1986,
in Diário da República, 2.a série, de 11 de Abril de 1987, e, na doutrina,
M. Andrade, Noções Elementares de Processo Civil, p. 365).

Como escreve L. Rego, ‘deve inferir-se da jurisprudência consti-
tucional que ofendem a Constituição quaisquer regimes de excepção
que deneguem, sem fundamento material bastante, em determinadas
circunstâncias processuais, ao interessado economicamente caren-
ciado, o acesso a todos os instrumentos em que se traduz a assistência
ou o apoio judiciário’ (‘Acesso ao direito e aos tribunais’, p. 90, in
Estudos sobre a Jurisprudência do Tribunal Constitucional ).

Nesta perspectiva, afigura-se-nos que aquela interpretação da
norma contida no artigo 53.o da Lei n.o 30-E/2000, de 20 de Dezembro,
condiciona a eficaz actuação processual do interessado economica-
mente carenciado (e que já beneficia de apoio judiciário) consequen-
temente, está ferida de inconstitucionalidade por violação dos prin-
cípios do livre acesso aos tribunais (ou da garantia da via judiciária)
e da igualdade (na vertente da igualdade processual de partes ou
‘igualdade de armas’) consagrados nos artigos 20.o e 13.o da Cons-
tituição da República Portuguesa.»

4 — É desta decisão que vem interposto pelo Ministério Público,
ao abrigo do disposto na alínea a) do n.o 1 do artigo 70.o da Lei
do Tribunal Constitucional, o presente recurso obrigatório, para apre-
ciação da constitucionalidade do artigo 53.o da Lei n.o 30-E/2000,
de 20 de Dezembro, quando interpretado em termos de limitar a
gratuitidade de certidões aos pretendentes ao apoio judiciário e para
efeitos da respectiva concessão, negando-a aos já beneficiados com
esse apoio, para efeitos de instrução da causa principal, por alegada
violação dos princípios do livre acesso aos tribunais e do princípio
da igualdade, previstos, respectivamente, nos artigos 20 e 13.o da
Constituição.

5 — Já neste Tribunal foi o recorrente notificado para alegar, o
que fez, tendo concluído da seguinte forma:

«1 — O direito de acesso à justiça implica que não possa ser dene-
gado ou substancialmente restringido o acesso aos instrumentos pro-
cessuais indispensáveis à efectivação das pretensões ou do direito de
defesa, por parte dos litigantes, economicamente carencia-
dos — incluindo o ‘direito à prova’, traduzido na obtenção e aquisição
processual de documentos essenciais à demonstração das razões de
facto alegadas.

2 — Incumbe ao juiz, por força do princípio da cooperação, pro-
videnciar pela remoção das ‘dificuldades sérias’ com que a parte se
defronte na obtenção de tais documentos — devendo, neste caso, o
tribunal requisitá-los oficiosamente — incluindo-se em tal dificuldade
séria a impossibilidade económica de satisfazer as taxas ou emolu-
mentos que seriam devidos, como condição da sua obtenção direc-
tamente pelo particular e constituindo ‘encargos do processo’ esses
custos, resultantes do exercício de tal poder-dever pelo juiz da causa.

3 — Deste modo, estando assegurada à parte economicamente
carenciada o ‘direito à prova’, consubstanciado na aquisição processual
de tais documentos, não é inconstitucional o regime constante do
artigo 53.o da Lei n.o 30-E/2000, ao não integrar no apoio judiciário
os encargos resultantes para a parte da obtenção directa nos serviços
de tais certidões ou documentos.

4 — Termos em que deverá proceder o presente recurso.»

6 — Notificado, o recorrido nada disse.
Corridos os vistos legais, cumpre decidir.
II — Fundamentação. — 7 — O artigo 53.o da Lei n.o 30.o-E/2000,

de 20 de Dezembro, dispõe que «estão isentos de impostos, emo-
lumentos e taxas os requerimentos, certidões e quaisquer outros docu-
mentos pedidos para fins de apoio judiciário». Nos presentes autos
foi recusada a aplicação deste preceito, por alegada violação dos prin-
cípios constitucionais do livre acesso ao direito e aos tribunais e da
igualdade, previstos, respectivamente, nos artigos 20.o e 13.o da Cons-
tituição, quando interpretado em termos de limitar a gratuitidade
de certidões aos pretendentes ao apoio judiciário e para efeitos da
respectiva concessão, negando-a aos já beneficiados com esse apoio,
para efeitos de instrução da causa principal.

Antes de mais importa começar por evidenciar que não compete
ao Tribunal Constitucional, como é sabido, tomar posição sobre a
questão de saber qual é a «melhor interpretação» do artigo 53.o da
Lei n.o 30.o-E/2000, de 20 de Dezembro — se a que inclui se a que
exclui do seu âmbito de aplicação as certidões requeridas pelos já
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beneficiados com o apoio judiciário, para efeitos de instrução da causa
principal. Ao Tribunal Constitucional cumpre apenas decidir — salvo
no caso de interpretações normativas de todo em todo inaceitáveis,
em que se justifique a aplicação do disposto no artigo 80.o, n.o 3,
da Lei do Tribunal Constitucional — se a norma que se extrai desses
preceitos, na interpretação por que efectivamente optou a decisão
recorrida, está ou não de acordo com a Constituição e, designada-
mente, com princípios e normas invocados pelo recorrente.

No entender da decisão recorrida «admitir que não está dispensado
do pagamento do custo de certidões aquele que pretende a recolha
de elementos destinados a fazer valer em juízo a sua pretensão [. . . ]
é sem dúvida limitar ou condicionar o normal recurso à via judicial
por parte de quem, apresentando-se como economicamente caren-
ciado, oportunamente requereu e obteve apoio judiciário [. . . ] é negar
o livre acesso aos tribunais (e, numa acepção mais ampla, ao direito),
que — repete-se — pressupõe a possibilidade de exercício sem bar-
reiras e sem entraves dos direitos e interesses reconhecidos por lei
e, como sua decorrência, a liberdade de apresentação de quaisquer
meios probatórios (‘oferecer as suas provas’, como se lê nos arestos
supracitados) tendentes a tomar realmente efectiva a protecção judi-
cial». Conclui, então, que «essa limitação, além de afrontar o princípio
do livre acesso aos tribunais/garantia da via judiciária, coloca também
em causa o princípio da igualdade de armas entre o pleiteante eco-
nomicamente carenciado e o pleiteante não economicamente caren-
ciado (ou que, pelo menos, não requereu ou não obteve a concessão
de apoio judiciário), por não possibilitar o exercício de direitos (no
caso, de cariz processual) de forma idêntica ou, no mínimo, em pari-
dade prática».

Vejamos.
É certo, e o Tribunal Constitucional tem-no repetidamente afir-

mado, que o direito de acesso aos tribunais ou à tutela jurisdicional,
consagrado no artigo 20.o, n.o 1, da Constituição, implica a garantia
de uma protecção jurisdicional eficaz ou de uma tutela judicial efectiva.
Como se ponderou no Acórdão n.o 86/88 (publicado no Diário da
República, 2.a série, n.o 93, de 22 de de Agosto de 1988), no que
constitui jurisprudência, entretanto já por várias vezes reafirmada,
o direito de acesso aos tribunais é, «entre o mais, um direito a uma
solução jurídica dos conflitos, a que se deve chegar em prazo razoável
e com observância de garantias de imparcialidade e independência,
possibilitando-se, designadamente, um correcto funcionamento das
regras do contraditório, em termos de cada uma das partes poder
‘deduzir as suas razões’ (de facto e de direito), oferecer as suas provas,
controlar as provas do adversário e discretear sobre o valor e resultado
de umas e outras.» (itálico acrescentado).

Ora, definido nestes termos o conteúdo essencial do direito fun-
damental de acesso aos tribunais, é manifesto que nele vai implicado
o direito da parte economicamente carenciada a não ver negada ou
substancialmente restringida a possibilidade de acesso a elementos
essenciais de prova com exclusivo fundamento em dificuldades eco-
nómicas já devidamente atestadas no processo. Porém — como, bem,
demonstra o Ministério Público na sua alegação — a interpretação
normativa do artigo 53.o da Lei n.o 30.o-E/2000, de 20 de Dezembro,
que agora vem questionada, não coloca uma barreira inultrapassável
ao acesso àqueles documentos, considerados essenciais — inclusiva-
mente pelo próprio Tribunal, que os solicitou à parte — para a prova
do direito em que se funda a pretensão do autor, fornecendo o próprio
sistema processual civil, para utilizarmos as palavras do representante
do Ministério Público, o «remédio processual adequado para suprir
as dificuldades no exercício do ‘direito à prova’ pelo litigante eco-
nomicamente carenciado».

Com efeito, não podendo a parte economicamente carenciada ace-
der directa e gratuitamente àqueles documentos pela simples invocação,
junto das entidades administrativas competentes, do benefício do
apoio judiciário, a mesma não fica, só por isso, irremediavelmente
impossibilitada de conseguir a sua junção aos autos, podendo con-
segui-lo através da intervenção do Tribunal. É que, por um lado,
o artigo 266.o, n.o 4, do Código de Processo Civil, estabelece que
o juiz deve, sempre que a parte alegue justificadamente «dificuldade
séria em obter documento ou informação que condicione o eficaz
exercício de faculdade ou o cumprimento de ónus ou dever proces-
sual», providenciar pela remoção do obstáculo, o que, no caso, pode
ser feito mediante a requisição pelo próprio tribunal da certidão ao
organismo competente para a sua emissão (cf. artigo 535.o do Código
de Processo Civil), constituindo os respectivos custos encargos do pro-
cesso (cf. artigo 32.o, n.o 1, alínea b), do Código das Custas Judiciais),
claramente abrangidos pelo benefício do apoio judiciário
(cf. artigo 15.o, alínea a), da Lei n.o 30-E/2000).

Ora, prevendo o Código de Processo Civil as alternativas processuais
adequadas a suprir a dificuldade de acesso aos meios de prova pela
parte economicamente carenciada, gerada por uma interpretação do
artigo 53.o da Lei n.o 30-E/2000, de 20 de Dezembro, não procede
o juízo de inconstitucionalidade que vem imputado a essa interpretação
normativa, por dela não resultar uma quebra da garantia de protecção
jurisdicional igual e eficaz, implicada nos artigos 13.o e 20.o da Cons-

tituição. Acresce que esta solução — não permitir o acesso directo,
irrestrito e gratuito a certidões mediante a simples invocação do bene-
fício do apoio judiciário, mas apenas mediante a intervenção media-
dora do Tribunal, que as solicitará ao abrigo das normas supra-re-
feridas quando as repute necessárias ao esclarecimento da verdade —
poderá encontrar ainda justificação numa certa razão de cautela, pre-
cavendo contra os riscos de um exercício abusivo daquele direito.

III — Decisão. — Nestes termos, decide-se conceder provimento ao
recurso, devendo a decisão recorrida ser reformada de acordo com
o presente juízo de não inconstitucionalidade.

Lisboa, 12 de Julho de 2004. — Gil Galvão — Bravo Serra — Maria
dos Prazeres Pizarro Beleza — Vítor Gomes — Luís Nunes de Almeida.

Acórdão n.o 499/2004/T. Const. — Processo n.o 397/2004. —
1 — Pela 1.a Secção do Supremo Tribunal Administrativo intentou
Luciano Lopes Rosa recurso contencioso de anulação do despacho
proferido em 18 de Agosto de 1999 pelo Ministro do Equipamento,
do Planeamento e da Administração do Território, que indeferiu,
por extemporaneidade, um pedido de reversão de um prédio, que
fora pertença do recorrente, sito na freguesia de São Sebastião, em
Setúbal, prédio esse que tinha sido objecto de expropriação e adju-
dicado ao Fundo de Fomento da Habitação (cujo património veio
a ser transferido para o Instituto de Gestão e Alienação do Património
Habitacional do Estado — IGAPHE), com vista à execução do deno-
minado «Plano Integrado de Setúbal», sendo que, conforme alegou,
tal prédio nunca veio a ser afecto a tal execução ou a qualquer fim
de utilidade pública.

Tendo, por acórdão prolatado em 20 de Novembro de 2002 pela
3.a Subsecção da indicada 1.a Secção, sido negado provimento ao
recurso, veio o impugnante do mesmo recorrer para o Pleno da men-
cionada Secção.

Na alegação adrede produzida, formulou o recorrente, inter alia,
as seguintes conclusões:

«3.a O cômputo do prazo para o exercício do direito de reversão
depende do efectivo conhecimento pelo interessado do facto
gerador do direito de reversão, ou seja, da não aplicação do
bem ao fim que determinou a expropriação ou da sua apli-
cação a outro fim (v. artigo 5.o do CE 91) [. . . ];

4.a O termo do prazo de dois anos previsto no artigo 5.o, n.o 6,
do CE 91, em consequência de factos que resultam de uma
actividade com eficácia externa — como se verifica in casu —,
sempre dependeria da notificação ao interessado dos actos
pelos quais se decidiu a não afectação do terreno em causa
aos fins de utilidade pública que legitimaram e fundamen-
taram a sua expropriação (v. artigo 268.o, n.o 3, da CRP;
cf. Acórdão do Tribunal Constitucional n.o 829/96, de 26 de
Junho, in Diário da República, 2.a série, de 4 de Março de
1998, a p. 2778) [. . .];

5.a O ora recorrente nunca foi notificado dos actos pelos quais
se decidiu a não afectação do terreno em causa ao fim de
utilidade pública que legitimou e justificou a sua expropriação,
pelo que não caducou nem se poderia ter iniciado qualquer
prazo de caducidade do direito sub judice (v. artigo 268.o,
n.o 3, da CRP; cf. artigos 66.o e segs. do CPA) [. . .];

6.a O n.o 6 do artigo 5.o do CE 91, interpretado no sentido de
no cômputo do prazo para o exercício do direito de reversão
não se atender ao conhecimento pelos interessados do res-
pectivo facto gerador — máxime mediante notificação —, é
inconstitucional por violação do disposto nos artigos 20.o,
n.o 1, 62.o, n.o 1, e 268.o, n.o 3, da CRP (cf. artigo 204.o
da CRP) [. . .]»

O Pleno da 1.a Secção do Supremo Tribunal Administrativo, por
Acórdão de 28 de Janeiro de 2004, negou provimento ao recurso.

Pode ler-se, no que ora releva, nesse aresto:

«Passemos ao direito.
O recurso contencioso dos autos tomou por objecto o despacho

que decidiu não tomar conhecimento do pedido de reversão de um
imóvel anteriormente expropriado ao aqui recorrente, já que tal pre-
tensão, fundada na não aplicação do bem ao fim expropriativo, teria
sido deduzida para além do prazo previsto no artigo 5.o, n.o 6, do
CE 91. Através do acórdão ora em crise, a Subsecção negou pro-
vimento ao recurso, por fundamentalmente entender que o prazo
para o recorrente pedir a reversão não estava dependente de uma
qualquer notificação prévia, pelo que se iniciara em 7 de Fevereiro
de 1994 e findara dois anos depois, sendo extemporâneo o exercício,
apenas em 7 de Julho de 1999, do mesmo direito de reversão; para
além disso, a Subsecção acrescentou que o acto não ofendeu o direito
fundamental de propriedade ou quaisquer princípios ordenadores da
actividade administrativa e que não pecou por falta de fundamentação
ou por preterição do direito de audiência do recorrente.
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O presente recurso jurisdicional acomete o dito acórdão por vários
ângulos. No essencial, o recorrente intenta persuadir que o prazo
de que dispunha para requerer a reversão não poderia iniciar-se, ou
pelo menos findar, sem que a Administração anteriormente o noti-
ficasse da ocorrência do facto originário do respectivo direito (cf. as
conclusões 2.a a 7.a da alegação de recurso); para além disso, o recor-
rente diz que o acto é ilegal por razões que se prendem com a falta
da sua audiência prévia (conclusões 8.a a 11.a); por último, o recorrente
assevera que o acto ofendeu o conteúdo essencial do seu direito de
propriedade (conclusões 2.a e 12.a) e postergou vários princípios, com
assento na Constituição ou na lei ordinária, por que a conduta da
Administração se deveria reger (conclusão 13.a).

Assinale-se que a 1.a conclusão da alegação de recurso constitui
um intróito às críticas insertas nas conclusões seguintes e que a der-
radeira conclusão se apresenta como uma síntese ou recapitulação
das denúncias anteriores. Assim, essas duas conclusões carecem de
autonomia, pelo que nenhum contributo aporta para a circunscrição
do âmbito do recurso que delineámos no parágrafo anterior. Diga-se
ainda que o recorrente não questionou que, não fora o problema
da notificação que diz omitida, o prazo previsto no artigo 5.o, n.o 6,
do CE 91 se haveria de iniciar em 7 de Fevereiro de 1994 e terminar
em 7 de Fevereiro de 1996; o que vale por dizer que as considerações
tecidas no aresto recorrido a propósito da determinação dessas datas
não têm de ser aqui retomadas. Portanto, e no que toca à caducidade
do direito de reversão, apenas nos incumbirá ver se a questão prévia
da falta de notificação tornará inútil a ilação, feita no aresto, de
que o dies ad quem do prazo para o recorrente pedir a reversão
fora o dia 7 de Fevereiro de 1996.

Comecemos pelo problema, verdadeiramente central, da não noti-
ficação ao recorrente de um qualquer acto (lato sensu) relativo ao
imóvel anteriormente expropriado. Para o que in casu nos importa,
o n.o 1 do artigo 5.o do CE 91 dispunha que haveria direito de reversão
se os bens expropriados não fossem aplicados ao fim que determinou
a expropriação no prazo de dois anos após a adjudicação e o n.o 6
do mesmo artigo estabelecia que a reversão devia ser requerida ‘no
prazo de dois anos a contar da ocorrência do facto que a originou,
sob pena de caducidade’. Portanto, o ‘facto’ originário da reversão
era uma omissão continuada durante dois anos, isto é, traduzia-se
na circunstância de se perfazerem aqueles dois anos sem que o bem
expropriado fosse entretanto aplicado ao fim determinante da expro-
priação. Deste modo, o dies a quo do prazo previsto no artigo 5.o,
n.o 6, do CE 91 reportava-se ao facto puramente objectivo de aquela
omissão haver durado por um certo tempo, nada tendo a ver com
o conhecimento subjectivo da conduta omissiva ou da sua duração — e,
a fortiori, com uma qualquer notificação que ao expropriado conferisse
esse mesmo conhecimento.

É preciso não esquecer que a expropriação desapossa o expropriado
do bem sobre que ela incidiu, de modo que só tenuamente persiste
uma ligação do antigo dominus ao referido bem. Não tendo o expro-
priado desistido de reaver a coisa subtraída ao seu património, haverá
de diligentemente vigiar o uso que ao bem seja dado pela entidade
expropriante, a fim de exercer o direito de reversão emergente da
eventual não observância do fim expropriativo. Se não mantiver essa
vigilância, o expropriado arriscar-se-á a sofrer as consequências da
sua incúria, por ver caducado um direito de reversão que tempo-
rariamente poderia ter exercido. Evidentemente que este mecanismo
não se harmoniza com a ideia de que a Administração deveria alertar
o expropriado para a possibilidade de usar do direito de rever-
são — cujo exercício nem sequer traduz uma oposição a um prejuízo.
E isso é sobretudo assim nos casos, como o vertente, em que o direito
emerge de uma omissão pura, pois não se entende por que deveria
a Administração, abandonando subitamente a inacção em que se ins-
talara, adoptar a actuação positiva de informar o expropriado de que
poderia reagir contra o non facere anterior .

Portanto, a argumentação do recorrente desenvolve-se num
plano — o do conhecimento subjectivo do facto causal do direito de
reversão — que nenhum apoio encontra, quer na letra, quer na ratio
do artigo 5.o, n.o 6, do CE 91. E o que dissemos a propósito da
determinação do dies a quo do prazo de dois anos previsto no preceito
aplica-se, até por maioria de razão, ao momento final do aludido
prazo. Realmente, nada na lei permite afirmar que o prazo de dois
anos para se exercer a reversão, embora começando a correr, não
se ultimaria antes de uma notificação que ao interessado desse conta
que ele estava em curso. Se assim fosse, teríamos um prazo de dois
anos que, afinal, o não era, como se, em desafio ao princípio da
não contradição, um prazo pudesse ser simultaneamente determinado
e indeterminado quanto ao tempo por que deveria durar.

Resta dizer que em nada briga com a Constituição o entendimento
de que o início do prazo para se requerer a reversão de bens expro-
priados se conta do facto objectivo que originou o direito, e não
de uma qualquer notificação ad hoc. É que essa interpretação do
artigo 5.o, n.o 6, do CE 91 não restringe o acesso ao direito ou a
uma tutela jurisdicional efectiva, não constitui, a se, qualquer ofensa
ao direito de propriedade, nem traduz a falta da notificação de algum

acto administrativo — já que a omissão de que emerge o direito de
reversão não constitui um acto desta última espécie.

Ante o exposto, torna-se claro que o acórdão recorrido resolveu
irrepreensivelmente todas as questões relacionadas com a falta da
notificação do aqui recorrente para exercer o direito de reversão.
Aliás, a solução encontrada pelo aresto para os referidos problemas
é conforme à jurisprudência constante deste STA nesse domínio, como
a Subsecção deu ampla nota. Assim, e dado que o exercício do direito
de reversão não dependia de qualquer notificação ao recorrente, mos-
tra-se exacta a afirmação, discernível no acto e no acórdão impugnado,
de que aquele, ao pedir a reversão apenas em 7 de Julho de 1999,
o fez em ocasião em que já caducara o direito que visava exercer.
Improcedem, portanto, as conclusões 2.a (excepto no que toca à ale-
gada violação do artigo 62.o da CRP) a 7.a da alegação de recurso.

Outra censura dirigida ao aresto recorrido, a qual integra as con-
clusões 2.a (in initio) e 12.a da alegação de recurso, é a de que a
solução nele acolhida atenta contra o conteúdo essencial do direito
de propriedade do recorrente. Mas é manifesta a improcedência desta
tese.

O recorrente parece esquecer que, em resultado da expropriação
havida, perdeu o direito de propriedade de que dispunha sobre o
bem expropriado. Afinal, a mera formulação do pedido de reversão
denota a falta de titularidade do recorrente sobre o bem em causa,
pois toda a reversão do presente género tende ao reassumir de um
direito que entretanto se não tem. Ora, só se a reversão fosse auto-
rizada é que o aqui recorrente retomaria o direito de propriedade
sobre a coisa expropriada — o que indiscutivelmente significa que,
não tendo a reversão sido autorizada, ele não retomou aquele direito.
Consequentemente, o indeferimento do pedido de reversão não podia
lesar um direito de propriedade que o recorrente não tinha nem tem,
antes se limitando, muito mais modestamente, a fazer cessar a expec-
tativa, por ele acalentada, de recuperar uma perdida posição de domi-
nus. Deste modo, o acto contenciosamente recorrido, reportando-se
embora a um terreno expropriado, não podia lesar qualquer dimensão,
fosse ela essencial ou acidental, de um então inexistente direito de
propriedade do recorrente — até porque a titularidade do direito real
que incide sobre o dito imóvel cabe insofismavelmente ao recorrido
particular.

Assim, o acórdão sub judicio merece aplauso quando disse que
o despacho impugnado não ofendera o direito de propriedade do
aqui recorrente, pelo que improcedem as conclusões 2.a (no segmento
ainda não apreciado) e 12.a da alegação do presente recurso.»

É do aresto de que a fundamentação relevante, para o que agora
interessa, acima se deixou extractada, que, pelo recorrente, vem, ao
abrigo da alínea b) do n.o 1 do artigo 70.o da Lei n.o 28/82, de 15 de
Novembro, interposto recurso para o Tribunal Constitucional, «com
fundamento na aplicação de norma cuja inconstitucionalidade foi invo-
cada durante o processo», tendo «por objecto a questão da incons-
titucionalidade do artigo 5.o do Decreto-Lei n.o 438/91, de 9 de Novem-
bro, na interpretação que lhe foi dada no aliás douto acórdão recorrido,
por violação dos princípios da igualdade, do Estado de direito, da
notificação dos actos administrativos, da garantia constitucional da
propriedade privada e do acesso à justiça, consagrados nos artigos 2.o,
13.o, 20.o, 62.o, 212.o, 266.o e 268.o da CRP».

O recurso foi admitido por despacho lavrado em 10 de Março
de 2004.

2 — O relator do Tribunal Constitucional, em 13 de Abril de 2004,
lavrou o seguinte despacho:

«Tendo em conta os moldes em que se encontra formulado o reque-
rimento de interposição de recurso, ponderando que, no Tribunal
a quo se não lançou mão do prescrito no n.o 5 do artigo 75.o-A da
Lei n.o 28/82, de 15 de Novembro, e tendo em conta que o preceito
constante do artigo 5.o do Código das Expropriações, aprovado pelo
Decreto-Lei n.o 438/91, de 9 de Novembro, contém variadas normas,
convido o impugnante, nos termos do n.o 6 daquele artigo 75.o-A, a,
de forma cabal, dar cumprimento ao que se preceitua nos n.os 1 e
2, ainda deste último artigo, designadamente a indicar, concretamente,
qual a norma cuja apreciação pretende ser levada a efeito pelo Tri-
bunal Constitucional, em que preceito ela se insere e qual a dimensão
interpretativa que, pelo Supremo Tribunal Administrativo, no Acór-
dão de 28 de Janeiro de 2004, foi conferida a esse indicando preceito.»

Na sequência, o recorrente veio dizer que:

«O douto acórdão recorrido decidiu julgar improcedente o recurso
interposto pelo ora recorrente, invocando-se que ‘em nada briga com
a Constituição o entendimento de que o início do prazo para se reque-
rer a reversão de bens expropriados se conta do facto objectivo que
originou o direito, e não de uma qualquer notificação ad hoc. E que
essa interpretação do artigo 5.o, n.o 6, do CE 91 não restringe o
acesso ao direito ou a uma tutela jurisdicional efectiva, não constitui,
a se, qualquer ofensa ao direito de propriedade, nem traduz a falta
da notificação de algum acto administrativo — já que a omissão de
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que emerge o direito de reversão não constitui um acto desta última
espécie’.

3 — Conforme resulta claramente do exposto, no douto acórdão
recorrido entendeu-se que o artigo 5.o, n.o 6, do CE 91 deve ser
interpretado literalmente, considerando-se que o prazo de caducidade
nele estabelecido se inicia a partir da verificação do facto que origina
a reversão, excluindo da dimensão interpretativa do referido preceito
a exigência de notificação ao interessado (v. artigo 268.o, n.o 3,
da CRP).

Ora, o normativo referido, na dimensão interpretativa que lhe foi
conferida, é inconstitucional por violação dos princípios da igualdade
do Estado de direito, da notificação dos actos administrativos, da
garantia constitucional da propriedade privada e do acesso à justiça,
consagrados nos artigos 2.o, 13.o, 20.o, 62.o, 212.o, 266.o e 268.o da
CRP (v. artigo 75.o-A, n.o 2, primeira parte, da LTC).»

O relator, por despacho de 26 de Abril de 2004, tendo em conta
o que foi decidido pelo acórdão impugnado, determinou a feitura
de alegações, limitando o objecto do recurso ao preceito constante
do n.o 6 do artigo 5.o do Código das Expropriações, aprovado pelo
Decreto-Lei n.o 438/91, de 9 de Novembro, interpretado no sentido de
que, numa situação em que o bem expropriado, por inacção pura da
Administração, não foi, no prazo de dois anos contados desde a sua
adjudicação, aplicado ao fim determinante da expropriação, o direito
de reversão do bem caduca no prazo de dois anos contados a partir
do final daquele primeiro prazo, sem que a Administração tenha de
notificar da sua «actuação inactiva» o solicitante da reversão.

3 — O recorrente rematou a sua alegação formulando as seguintes
conclusões:

«1.a O imóvel sub judice nunca foi afecto aos concretos fins de
utilidade pública que justificaram e legitimaram a sua expro-
priação, pelo que o ora recorrente tem direito à sua reversão
[v. artigos 13.o, 18.o, 62.o e 266.o da CRP e artigo 5.o do
Código das Expropriações, aprovado pelo Decreto-Lei
n.o 438/91, de 9 de Novembro (CE 91); cf., actualmente,
artigo 5.o do Código das Expropriações, aprovado pela Lei
n.o 168/99, de 18 de Setembro (CE 99)] — cf. textos n.os 1 a 8;

2.a O termo a quo do prazo de caducidade do direito de reversão
em causa, em consequências dos factos que resultam com
eficácia externa — como se verifica in casu —, depende da
notificação ao interessado dos actos pelos quais se decidiu
a não afectação do terreno em causa aos fins de utilidade
pública que legitimaram e fundamentaram a expropriação
(v. artigo 268.o, n.o 3, da CRP; cf. Acórdão do Tribunal Con-
titucional n.o 829/96, de 26 de Junho, in Diário da República,
2.a série, de 4 de Março de 1998, a p. 2778) — cf. textos n.os 1
e 2;

3.a O ora recorrente nunca foi notificado dos actos pelos quais
se decidiu a não afectação do terreno em causa ao fim de
utilidade pública que legitimou e justificou a expropriação,
pelo que não se extinguiu nem se poderia ter iniciado qualquer
prazo de caducidade do direito de reversão sub judice (v. artigo
268.o, n.o 3, da CRP; cf. artigos 66.o e segs. do CPA) — cf.
textos n.os 2 e 3;

4.a A não afectação do imóvel em causa aos fins que determi-
naram a sua expropriação é exclusivamente imputável à enti-
dade recorrida e ao beneficiário da expropriação, que nunca
notificaram o ora recorrente, nem lhe concederam qualquer
oportunidade para exercer os seus direitos — cf. texto n.o 4;

5.a O n.o 6 do artigo 5.o do CE 91, interpretado no sentido do
ac[ó]rdão recorrido, de que no cômputo do prazo para o
exercício do direito de reversão não se atende ao efectivo
conhecimento pelos interessados do respectivo facto gerador
— máxime mediante notificação —, é assim claramente
inconstitucional, por violação do disposto nos artigos 2.o, 13.o,
20.o, n.o 1, 62.o, n.o 1, 266.o e 268.o, n.o 3, da CRP
(cf. artigo 204.o da CRP) — cf. textos n.os 4 a 8;

6.a O princípio da igualdade, constitucionalmente consagrado no
artigo 13.o da CRP, impõe que se tratem de forma igual situa-
ções materialmente iguais, proibindo também que se tratem
de forma igual situações distintas — cf. texto n.o 4;

7.a Nos casos em que a expropriante decida expressamente não
afectar o imóvel aos fins que motivaram a sua expropriação,
notificando o expropriado do referido acto administrativo garan-
te-se ao interessado o efectivo conhecimento dos seus direitos,
possibilitando-se o seu exercício de forma segura e adequada
(v. artigos 2.o, 9.o, 18.o e 268.o, n.o 3, da CRP) — cf. textos
n.os 5 e 6;

8.a Nas situações em que as referidas entidades se limitem a
adoptar uma conduta omissiva, não afectando o bem aos fins
que motivaram a sua expropriação nem notificando o expro-
priado de qualquer decisão nesse sentido — como se verificou
in casu, — não se garante ao referido interessado o efectivo

conhecimento dos factos constitutivos do seu direito, ficando
assim colocado numa posição substancialmente desigual
(v. artigo 13.o da CRP) — cf. textos n.os 5 e 6;

9.a A seguir-se tal entendimento estariam ainda a tratar-se de
forma desigual e a premiar-se as entidades públicas que se
tenham limitado a não afectar o bem em causa aos fins de
utilidade pública que fundamentaram a sua expropriação, não
notificando os interessados desse facto, relativamente às enti-
dades públicas que tenham procedido a tal notificação, cor-
rendo assim maiores riscos de o interessado exercer o res-
pectivo direito de reversão (v. artigo 13.o da CRP) — cf. textos
n.os 5 e 6;

10.a O artigo 5.o, n.o 6, do CE 91, na interpretação normativa
em análise, viola ainda o direito de propriedade, constitucio-
nalmente consagrado no artigo 62.o da CRP, pois permite
que através da declaração de utilidade pública se onere aquele
direito do particular, sem possibilitar que este, mediante a
faculdade do exercício do direito de reversão, controle se
o concreto fim de utilidade pública é efectivamente pros-
seguido (cf. artigo 266.o da CRP) — cf. texto n.o 6;

11.a O artigo 5.o, n.o 6, do CE 91, no sentido que lhe foi dado
pela interpretação adoptada no douto aresto recorrido, viola
ainda o direito de acesso à justiça, constitucionalmente con-
sagrado no artigo 20.o da CRP, pois permite que o Estado,
exercendo poderes de autoridade, onere o direito de pro-
priedade do particular, não se facultando a este qualquer
meio de tutela desse direito no caso de o beneficiário da
d.u.p. não prosseguir o fim que justificou a oneração — cf. tex-
tos n.os 7 e 8;

12.a O artigo 5.o, n.o 6, do CE 91 integra assim uma norma cla-
ramente inconstitucional, por violação do disposto nos arti-
gos 2.o, 9.o, 13.o, 18.o, 20.o, 62.o, 212.o, 266.o e 168.o da CRP.»

Por seu turno, o Ministro das Obras Públicas concluiu a sua alegação
propugnando pelo não provimento do recurso, pois que não se deverá
considerar inconstitucional a norma em apreciação.

Em síntese, aquela entidade sustentou que:
É bem diferente o objecto deste processo — em que está em causa

a não necessidade «de notificação no caso de ‘omissão pura’ da Admi-
nistração» — aos casos em que à Administração é «imputada a prática
de um facto de natureza positiva, ou seja, de a entidade expropriante
ter decidido pela não afectação do bem expropriado ao fim deter-
minante da expropriação»;

A exigência de uma notificação da inércia da Administração para,
a partir dela, «se definir o termo inicial de contagem do prazo, tendo
em vista o surgimento do direito de reversão, redundaria numa forte
probabilidade de ele tardiamente ou nunca se constituir»;

Em situações como a presente, a inércia da Administração é o
próprio facto constitutivo do direito de reversão;

A estipulação do prazo de dois anos a que se reporta o n.o 6
do artigo 5.o do Código das Expropriações de 1991 «obedeceu segu-
ramente a objectivos de certeza e segurança jurídicas, segundo um
parâmetro de diligência normal exigível a um expropriado perante
uma actuação ou omissão ilegais da entidade expropriante», relevando
também para a caducidade do direito de reversão a inércia do
expropriado.

De seu lado, o Instituto de Gestão e Alienação do Património
Habitacional do Estado finalizou a sua alegação dizendo que deve
improceder o recurso, «pois não padece de inconstitucionalidade o
segmento normativo do n.o 6 do artigo 5.o do Código das Expro-
priações de 1991».

Cumpre decidir.
4 — No que ora interessa, dispõe-se nos n.os 1 e 6 do artigo 5.o

do Código das Expropriações, aprovado pelo Decreto-Lei n.o 438/91:

«Artigo 5.o

Direito de reversão

1 — Há direito de reversão se os bens expropriados não forem
aplicados ao fim que determinou a expropriação no prazo de dois
anos após a adjudicação ou, ainda, se tiver cessado a aplicação a
esse fim, sem prejuízo do disposto no n.o 4.

2 — . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3 — . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4 — . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5 — . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6 — A reversão deve ser requerida no prazo de dois anos a contar

da ocorrência do facto que a originou, sob pena de caducidade, sem
prejuízo de assistir do expropriante, até ao final do prazo previsto
na alínea a) do n.o 4, o direito de preferência na alienação dos bens
para fins de interesse privado.

7 — . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8 — . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .»
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A questão que se coloca no vertente recurso, como se viu, consiste
em saber se o transcrito n.o 6 do artigo 5.o é de considerar como
constitucionalmente insolvente quando seja interpretado num sentido
de harmonia com o qual, numa situação em que, passados dois anos
desde a adjudicação, ao bem expropriado não foi, por pura inacção
da Administração, dada a aplicação que determinou a expropriação,
não tendo o peticionante do direito de reversão do bem sido notificado
dessa «actuação inactiva», o prazo de caducidade do exercício do
direito de reversão se conta a partir do final daqueles dois anos.

Não está, pois, aqui em causa um caso em que ao bem expropriado
foi dado, pela Administração, uma destinação diversa daquela que
fundou a expropriação, caso esse que, directa ou indirectamente, impli-
caria ou pressuporia a prática de determinado acto administrativo
consubstanciando aquela diversa destinação.

Trata-se, antes, de uma situação em que a finalidade que ditou
a expropriação não foi, por inacção da Administração, prosseguida.

4.1 — Este Tribunal, por intermédio do seu Acórdão n.o 827/96
(publicado na 2.a série do Diário da República de 4 de Março de
1998) julgou inconstitucional, por violação dos artigos 20.o e 268.o,
n.o 3, da lei fundamental, a norma ínsita no n.o 3 do artigo 7.o do
Código das Expropriações, aprovado pelo Decreto-Lei n.o 845/76, de
11 de Dezembro.

Contudo, no caso em espécie analisado naquele aresto, estava em
causa uma situação em que um prédio, expropriado para fins de cons-
trução de habitação social, veio a ser «utilizado para vendas em talhões,
«com fins especulativos» ou para beneficiar favorecidos da Câmara
Municipal de Odemira».

E, para justificar o juízo de inconstitucionalidade a que se chegou
no aludido Acórdão n.o 827/96, carreou-se a seguinte fundamentação:

«12 — Independentemente, porém, da adopção de qualquer posição
sobre a violação do artigo 62.o, n.os 1 e 2, da Constituição pela norma
que agora se aprecia, sobressai, no caso sub judicio, um outro topos,
o qual conduz, de modo inequívoco, à inconstitucionalidade do
artigo 7.o, n.o 3, do antigo Código das Expropriações.

Esse topos é a perspectiva subjacente ao confronto daquela norma
com o princípio geral de notificação dos actos administrativos aos
interessados, consagrado no artigo 268.o, n.o 3, da Constituição.

Com efeito, não se vê como é que os factos que originaram a
reversão não são eles próprios actos administrativos ou, pelo menos,
não os pressupõem necessariamente. Assim, o artigo 7.o, n.o 3, ao
referir o prazo a quo do exercício do direito de reversão meramente
aos factos admite, implicitamente, que a notificação dos referidos
actos administrativos de eficácia externa seja irrelevante para o início
do prazo legal durante o qual é exercível a reversão, esvaziando, no
caso, as funções de garantia e controlo que o artigo 268.o, n.o 3,
da Constituição imprime nas relações entre a Administração e os
particulares.

Deste modo, o estabelecimento de um prazo para o exercício de
uma posição jurídica a partir da verificação de factos que resultam
de uma actividade da Administração Pública com eficácia externa
sem qualquer notificação dos titulares daquela posição jurídica afecta
os valores constitucionais da transparência e da lealdade nas relações
entre a Administração e os particulares, que aquela norma consti-
tucional garante.

13 — Também se verifica, por outro lado, violação do direito de
acesso à justiça, consagrado no artigo 20.o, n.o 1, da Constituição.
Haverá, na verdade, uma limitação injustificada deste direito quando
a defesa de um direito ou interesse legítimo for restringida desne-
cessária ou desproporcionadamente, na perspectiva da realização de
outros direitos ou interesses (artigo 18.o, n.o 2, da Constituição).

O interesse na segurança jurídica não poderá ser salvaguardado
à custa do esvaziamento do direito de acesso à justiça. No caso sub
judicio, esse esvaziamento verificar-se-ia na medida em que a não
obrigatoriedade de comunicação do facto gerador do direito de rever-
são poderia inviabilizar, praticamente, o acesso à justiça para efectivar
a reversão.»

Os considerandos levados ao Acórdão n.o 827/96 e que acima se
extractaram não podem, porém, ser aplicáveis ao preceito na dimensão
que ora se analisa.

Efectivamente, o preceito assim dimensionado não foi aplicado com
um sentido de acordo com o qual, havendo uma actividade da Admi-
nistração, por via da qual foi conferido ao bem expropriado um destino
diferente daquele em vista do qual a expropriação foi realizada, o
exercício do direito de reversão haveria de efectivar-se no prazo de
dois anos contados desde aquela actividade, sem que se tornasse neces-
sário notificar o interessado da prática do ou dos acto administrativos
dos quais resultou tal actividade.

Antes à norma vertida no n.o 6 do artigo 5.o do Código das Expro-
priações de 1991 foi conferido o entendimento de que, se no prazo
de dois anos desde a adjudicação, a Administração, por sua inacção,
não levou a efeito o que quer que fosse sobre o bem expropriado,
não se impunha notificar o interessado do que quer que fosse, jus-

tamente porque, na falta de um acto positivo da Administração, não
era entendível que esta fosse «adoptar a actuação positiva de informar
o expropriado de que poderia reagir contra o «non facere» anterior».

Neste contexto, a solução a conferir à questão, na perspectiva da
alegada inconstitucionalidade por violação dos artigos 20.o, n.o 2, e
268.o, n.o 3, do diploma básico, antevê-se como devendo comportar
resposta negativa.

5 — Refere Alves Correia (As Garantias do Particular na Expro-
priação por Utilidade Pública, 1982, p. 117) que num «Estado de direito,
a expropriação há-de estar subordinada ao princípio da proporcio-
nalidade dos meios. Trata-se de uma manifestação do princípio mais
geral da proporcionalidade dos actos administrativos. Deste princípio
estrutural da expropriação podem ser extraídas duas consequências.
A primeira é a de que só é legítimo realizar uma expropriação quando
esta se apresentar como necessária, isto é, quando não for possível
atingir o fim público com outras soluções que, sob o ponto de vista
jurídico ou económico, possam substituir a expropriação. A segunda
é a de que, recorrendo-se à expropriação, deve utilizar-se aquele meio
que menor dano cause ao particular».

Ora, não se vislumbra que a questão que ora nos ocupa brigue
em alguma dimensão com as garantias referidas pelo citado autor.

De acordo com o artigo do Código das Expropriações ora em apre-
ciação, a Administração tem o prazo de dois anos (n.o 1 do artigo 5.o)
para aplicar os bens expropriados ao fim que determinou a expro-
priação, sendo que o particular desfruta igualmente de dois anos para
requerer a reversão do bem (n.o 6 do artigo 5.o)

Tratando-se, como se trata in casu, de uma situação de inacção
da Administração — que não conferiu ao bem expropriado a des-
tinação que fundamentou a expropriação —, isso significa que os dois
anos para o particular expropriado requerer a reversão hão-de ser
contados a partir do final do prazo de dois anos durante o qual a
Administração nada fez no sentido de dar ao bem expropriado o
fim justificativo da expropriação.

A questão que se coloca, pois, é a de saber se a conjugação desses
dois prazos se antolha como algo de desproporcionado, arbitrário
ou irrazoável, por sorte a que se considerem como ofendidos os pre-
ceitos ou princípios constitucionais invocados pelo recorrente.

É que, como já acima se assinalou, nenhuma actividade diversa
da que legitimou a expropriação quanto ao bem objecto que dela
foi alvo foi prosseguida pela Administração e, por isso, não se concebe
do que é que esta, se não levar a efeito essa eventual activi-
dade — e, sublinhe-se, é razoável pensar-se que a própria Adminis-
tração, durante a pendência do prazo de dois anos após a expropriação,
intenta efectivar o que a justificou (note-se que, para alguma doutrina,
o conceito de necessidade da expropriação «não pode, de modo algum,
ser interpretado em sentido rigoroso», não sendo «exigido que se
trate de uma necessidade absoluta — cf. autor e local citados) —,
tenha de notificar o expropriado.

Ora, decorridos que sejam os dois anos após a expropriação e sem
que o bem que dela foi alvo tivesse sido afecto a outro fim que
não o que a ditou, o prazo de dois anos concedido a partir daí ao
expropriado para solicitar a reversão — expropriado esse que já sabe
que o anterior prazo se esgotou sem que a Administração tivesse
realizado o fim justificativo da expropriação — não se afigura como
acentuadamente exíguo ou desproporcionado para o exercício de um
tal direito.

A exigência, neste particular, de uma certa «responsabilização» do
expropriado no sentido de o mesmo verificar se, após dois anos da
data da expropriação, o bem não foi cometido ao fim que ditou a
expropriação, para, a partir daí, poder, em dois anos, peticionar o
direito de reversão, também não pode ser considerada algo de exces-
sivo ou de particularmente gravoso em termos de representar, ainda
que na prática, uma verdadeira aniquilação de tal direito.

6 — Por outra banda — e sem se entrar na discussão doutrinária
consistente em saber se a expropriação é uma verdadeira transmissão
de um bem ou uma forma de extinção de direitos reais sobre imóveis
(cf., no primeiro sentido, Marcelo Caetano, Manual de Direito Admi-
nistrativo, 2.o vol., 9.a ed., pp. 1020 e 1021, e Fernando Alves Correia,
ob. cit.,p. 77, no segundo, Menezes Cordeiro, Direitos Reais, 2.o vol.,
1979, pp. 794 e 795, e Osvaldo Gomes, Expropriações por Utilidade
Pública, 1997, p. 18) —, mesmo partindo do princípio de que o expro-
priado, após o ser, detém a expectativa de o bem de que foi desa-
possado haverá de ser afecto ao fim que legitimou a retirada da sua
titularidade, sob pena de, assim não ocorrendo, o aludido bem «regres-
sar» ao seu domínio, a interpretação normativa em análise também
não vai defraudar essa expectativa.

E não vai justamente porque ao expropriado, dotado de um mínimo
de diligência, fácil é saber se, decorridos dois anos após a expropriação,
o bem expropriado não foi utilizado para o fim que ditou a expro-
priação, sendo certo que ainda lhe é concedido um prazo de dois
anos para exercitar o seu direito no sentido de esse bem, novamente,
ser integrado no seu domínio.

O ónus de acompanhamento e controlo da eventual execução
daquilo que foi subjacente à expropriação não redunda numa frus-
tração irrazoável ou infundada de uma tal expectativa.
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7 — De outro lado, ainda, não se pode dizer que a interpretação
normativa sub judicio se poste, confrontadamente com a situação em
que a Administração dá efectivamente ao bem expropriado um destino
diverso daquele que fundamentou a expropriação, como violadora
da igualdade.

Na verdade, trata-se de situações diversas.
Numa, como a ora em apreço, não há uma actividade da Admi-

nistração consistente na destinação do bem expropriado a um fim
diverso daquele a que presidiu a expropriação, actividade essa cujo
conhecimento tenha de ser dado ao expropriado, noutra, como suce-
deu na caso apreciado pelo já citado Acórdão n.o 827/96, a Admi-
nistração actuou de sorte a afectar o bem a um fim diferente do
que subjazeu à expropriação, sendo que a razão do juízo de incons-
titucionalidade a que se procedeu em tal aresto residiu em que o
prazo de dois anos para requerer a reversão se haveria de contar
do ou dos actos administrativos — de que não tinha sido dado conhe-
cimento ao expropriado — em que se traduziu a diversa destinação.

Aliás, bem vistas as coisas, se os actos da Administração que tra-
duzem uma diferente destinação do bem expropriado forem reali-
zados — como normalmente sucede — antes do prazo de dois anos
contados desde a expropriação, da norma que foi apreciada pelo men-
cionado Acórdão n.o 827/96 resultaria que, comparativamente com
a agora em análise, o expropriado disporia de um prazo menor para,
tendo como referência o acto expropriativo, peticionar o direito à
reversão.

Concluir-se-á, pois, que a situação de que agora tratamos apresenta
contornos totalmente diferentes daquela que foi objecto de apreciação
no indicado Acórdão n.o 827/96.

Nesta última, não nos podemos desligar da inversão da conduta
da Administração, inversão essa a partir da qual se contaria o prazo
de caducidade previsto para o exercício do direito de reversão e de
que o expropriado não tinha conhecimento (ou tendo-o, e porque
se tratavam de actos administrativos com relevância nos seus direitos
ou interesses legalmente protegidos, não lhe foi dado o respectivo
conhecimento e fundamentação expressa e acessível); naquela de que
agora curamos não houve lugar à inversão da conduta da Adminis-
tração e o exercício do direito de reversão poderá ser exercido inte-
gralmente dentro de todo o prazo de dois anos após a decorrência
daqueloutro prazo que a tal Administração é concedido para levar
a cabo a tarefa a que se propôs, não se vendo em que é que a situação
do expropriado, neste caso, seja mais onerosa do que a do expropriado
na situação anterior.

Por outras palavras, o acto administrativo empreendido pela Admi-
nistração que altera a finalidade a que se destinava o bem e que
ditou a expropriação contribui para um cenário que desarma o par-
ticular no exercício do direito de reversão, sendo nítido que a inversão
de propósitos contende, ela própria, com a articulação dos prazos
que são estabelecidos nos n.os 1 e 6 do artigo 5.o do Código das
Expropriações de 1991. Não ocorrendo, como no caso não ocorre,
uma inversão dos propósitos que levaram à expropriação do bem,
tudo se resumindo a uma inacção da Administração, não só não há
qualquer acto administrativo para notificar, como não há, precisa-
mente por esse facto, qualquer sobreposição, consumpção ou alteração
do decurso de prazos que faça com que o particular seja, de algum
modo, lesado no âmbito de protecção que a atribuição do direito
de reversão visa acautelar e que impusesse assim, um facere positivo,
pois que, de todo, se não está perante uma actividade com eficácia
externa.

Não se lobriga, pois, que com a interpretação normativa levada
a efeito pela decisão judicial ora impugnada vede o acesso à justiça
por parte do expropriado.

Uma última nota para sublinhar que o Código das Expropriações,
aprovado pelo Decreto-Lei n.o 438/91, justamente para acolher a pers-
pectiva segundo a qual, sendo dada pela Administração destinação
diversa ao bem expropriado (ou seja, quando haja, por parte desta,
um comportamento concreto indiciador de que, afinal, o processo
expropriativo não serviu, em concreto para a finalidade que ao mesmo
presidiu), tornava-se mister dar ao interessado indicação desse com-
portamento activo, determinou a cessação do direito de reversão,
desde que houvesse, nesse caso, nova declaração de utilidade pública,
cf. alínea b) do n.o 4 do artigo 5.o

8 — Sublinhe-se, finalmente, que, mesmo que se admita que o
direito de reversão representa um corolário do princípio constitucional
da garantia da propriedade privada (cf. Alves Correia, ob. cit., p. 162),
não se vê em que é que o preceito constante do n.o 6 do artigo 5.o

do Código das Expropriações, aprovado pelo Decreto-Lei n.o 438/91,
de 9 de Novembro, no sentido interpretativo em crise, ponha em
causa tal princípio.

De facto, daquele sentido não se retira que o direito de reversão
fique aniquilado — pois que é possível ao expropriado exercê-lo se,
passados dois anos sobre o acto expropriativo, o bem não for afecto
ao fim que justificou a expropriação — ou acentuadamente dificultado
o seu exercício — já que dispõe o expropriado de dois anos para
solicitar a reversão, contados desde o momento em que, decorridos
dois anos após a expropriação, não foi o bem afectado ao fim desta.

Em face do que se deixa dito, nega-se provimento ao recurso, con-
denando-se o impugnante nas custas processuais, fixando-se a taxa
de justiça 25 UC.

Lisboa, 12 de Julho de 2004. — Bravo Serra — Maria dos Prazeres
Pizarro Beleza — Vítor Gomes — Gil Galvão — Luís Nunes de Almeida.

INSTITUTO POLITÉCNICO DA SAÚDE DE LISBOA

Escola Superior de Enfermagem de Francisco Gentil

Despacho (extracto) n.o 22 282/2004 (2.a série). — Por des-
pacho de 29 de Setembro de 2004 da presidente do conselho directivo
da Escola Superior de Enfermagem de Francisco Gentil:

Maria Teresa Ramalhete dos Reis, enfermeira graduada do quadro
do Instituto Português de Oncologia de Francisco Gentil — Centro
Regional de Oncologia de Lisboa, S. A. — nomeada, em comissão
extraordinária de serviço, de acordo com o n.o 2 do artigo 24.o
do Decreto-Lei n.o 427/89, de 7 de Dezembro, com as alterações
introduzidas pelo Decreto-Lei n.o 218/98, de 17 de Julho, e o n.o 2
do artigo 13.o do Estatuto da Carreira Docente do Ensino Superior
Politécnico, para exercer as funções de equiparada a assistente do
1.o triénio da carreira do pessoal docente do ensino superior poli-
técnico, na Escola Superior de Enfermagem de Francisco Gentil.
(Não carece de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)

12 de Outubro de 2004. — A Presidente do Conselho Directivo,
Maria Teresa Silva Santos.

INSTITUTO POLITÉCNICO DA SAÚDE DO PORTO

Escola Superior de Tecnologia da Saúde do Porto

Aviso n.o 10 126/2004 (2.a série). — Por despacho de 29 de
Setembro de 2004 da directora da Escola Superior de Tecnologia
da Saúde do Porto e precedendo parecer favorável do conselho
científico:

Licenciado Pedro Nuno Brás da Silva — celebrado contrato admi-
nistrativo de provimento como equiparado a assistente do 1.o triénio,
a tempo parcial (40 %), por um ano, com efeitos a partir de 1
de Outubro de 2004. (Não carece de fiscalização prévia do Tribunal
de Contas.)

29 de Setembro de 2004. — A Directora, Cristina Prudêncio.

HOSPITAL INFANTE D. PEDRO, S. A.

Aviso n.o 10 127/2004 (2.a série). — Por deliberação do conselho
de administração de 15 de Outubro de 2004:

Carla de Fátima de Jesus Oliveira Gomes da Costa, assistente admi-
nistrativa do quadro de pessoal deste Hospital — autorizada a
reclassificação para a categoria de técnico superior de 2.a classe
da carreira de técnico superior, nos termos do artigo 15.o do Decre-
to-Lei n.o 497/99, de 19 de Novembro, com efeitos a 1 de Novembro
de 2004. (Não carece de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)

15 de Outubro de 2004. — O Director do SGRH, Jorge Teixeira.
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5 — Toda a correspondência sobre contratos de assinaturas deverá ser dirigida para a Imprensa Nacional-Casa da Moeda, S. A., Departamento

Comercial, Sector de Publicações Oficiais, Rua de D. Francisco Manuel de Melo, 5, 1099-002 Lisboa (fax: 213945750; e-mail: assinaturas.dr@incm.pt).

Preços para 2004
(Em euros)

PAPEL (IVA 5 %) BUSCAS/MENSAGENS (IVA 19 %) 1 CD-ROM 1.a série (IVA 19 %)

1.a série . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150

2.a série . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150

3.a série . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150

1.a e 2.a séries . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 280

1.a e 3.a séries . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 280

2.a e 3.a séries . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 280

1.a, 2.a e 3.a séries . . . . . . . . . . . . . . . . 395

Compilação dos Sumários . . . . . . . . . 50

Apêndices (acórdãos) . . . . . . . . . . . . . 80

E-mail 50 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15,50
E-mail 250 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46,50
E-mail 500 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75
E-mail 1000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 140
E-mail+50 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
E-mail+250 . . . . . . . . . . . . . . . . . 92
E-mail+500 . . . . . . . . . . . . . . . . . 145
E-mail+1000 . . . . . . . . . . . . . . . . 260

ACTOS SOCIETÁRIOS (IVA 19 %)

100 acessos . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
250 acessos . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52
500 acessos . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92
N.o de acessos ilimitados até 31-12 550

Assinante
papel 2

Não assinante
papel

Assinatura CD mensal . . . 180 225

INTERNET DIÁRIO DO DIA (IVA 19 %)

1.a série . . . . . . . . . . . . . . . 120
2.a série . . . . . . . . . . . . . . . 120
3.a série . . . . . . . . . . . . . . . 120

INTERNET (IVA 19 %)

Assinante Não assinantePreços por série 3
papel 2 papel

100 acessos . . . . . . . . . . . . 96 120
250 acessos . . . . . . . . . . . . 216 270
Ilimitado . . . . . . . . . . . . . . 400 500

Toda a correspondência sobre assinaturas deverá ser dirigida para a Imprensa Nacional-Casa da Moeda, S. A.,
Departamento Comercial, Sector de Publicações Oficiais, Rua de D. Francisco Manuel de Melo, 5, 1099-002 Lisboa
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INCM

IMPRENSA NACIONAL-CASA DA MOEDA, S. A.
LIVRARIAS

• Loja do Cidadão (Aveiro) Rua de Orlando Oliveira, 41 e 47 — 3800-040 Aveiro
Forca Vouga
Telef. 23 440 58 49 Fax 23 440 58 64

• Avenida de Fernão de Magalhães, 486 — 3000-173 Coimbra
Telef. 23 985 64 00 Fax 23 985 64 16

• Rua da Escola Politécnica, 135 — 1250-100 Lisboa
Telef. 21 394 57 00 Fax 21 394 57 58 Metro — Rato

• Rua do Marquês de Sá da Bandeira, 16-A e 16-B — 1050-148 Lisboa
Telef. 21 330 17 00 Fax 21 330 17 07 Metro — S. Sebastião

• Rua de D. Francisco Manuel de Melo, 5 — 1099-002 Lisboa
Telef. 21 383 58 00 Fax 21 383 58 34

• Rua de D. Filipa de Vilhena, 12 — 1000-136 Lisboa
Telef. 21 781 07 00 Fax 21 781 07 95 Metro — Saldanha

• Rua das Portas de Santo Antão, 2-2/A — 1150-268 Lisboa
Telefs. 21 324 04 07/8 Fax 21 324 04 09 Metro — Rossio

• Loja do Cidadão (Lisboa) Rua de Abranches Ferrão, 10 — 1600-001 Lisboa
Telef. 21 723 13 70 Fax 21 723 13 71 Metro — Laranjeiras

• Avenida de Roma, 1 — 1000-260 Lisboa
Telef. 21 840 10 24 Fax 21 840 09 61

• Praça de Guilherme Gomes Fernandes, 84 — 4050-294 Porto
Telef. 22 339 58 20 Fax 22 339 58 23

• Loja do Cidadão (Porto) Avenida de Fernão Magalhães, 1862 — 4350-158 Porto
Telef. 22 557 19 27 Fax 22 557 19 29


