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PARTE C

 PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS

Gabinete do Primeiro-Ministro

Despacho n.º 5119/2008
1. Nos termos do disposto no n.º 3 do artigo 5º da Lei Orgânica do 

XVII Governo Constitucional, aprovada pelo Decreto -Lei n.º 79/2005, 
de 15 de Abril, republicado em anexo ao Decreto -Lei n.º 201/2006, de 
27 de Outubro, e nos artigos 27º e 28º do Decreto -Lei n.º 197/99, de 
8 de Junho, delego, com faculdade de subdelegação, na Ministra da 
Saúde, Dra. Ana Maria Teodoro Jorge, e no Ministro da Cultura, Dr. José 
António de Melo Pinto Ribeiro, os poderes que me são conferidos pelo 
artigo 17º do referido Decreto -Lei n.º 197/99, no âmbito dos serviços 
e organismos sujeitos à direcção, superintendência e tutela de cada um 
destes membros do Governo.

2. O presente despacho produz efeitos desde 30 de Janeiro de 2008, 
ficando ratificados todos os actos praticados desde essa data no âmbito 
dos poderes delegados.

12 de Fevereiro de 2008. — O Primeiro -Ministro, José Sócrates 
Carvalho Pinto de Sousa. 

 Despacho n.º 5120/2008

Declaração de Utilidade Pública
A Senhores Bichinhos — Associação de Protecção aos Animais, 

associação de direito privado n.º 503.798.983, com sede na freguesia 
de Canidelo, concelho de Vila Nova de Gaia,

Vem prestando relevantes serviços à comunidade, enquanto organi-
zação não governamental de ambiente, ao promover a defesa do meio 
ambiente e dos animais, através da divulgação de informação relevante, 
representação legal, assistência médica, hospedagem e campanhas de 
vacinação e esterilização de animais; e ao cooperar com a Administração 
na realização dos seus fins.

Por estes fundamentos, conforme exposto na informação final do 
processo administrativo n.º 207/01 B.02.07 instruído na Secretaria -Geral 
da Presidência do Conselho de Ministros, declaro -a pessoa colectiva 
de utilidade pública, nos termos do Decreto -Lei n.º 460/77, de 7 de 
Novembro e do artigo 4º da lei 35/98, de 18 de Julho.

18 de Fevereiro de 2008. — O Primeiro -Ministro, José Sócrates 
Carvalho Pinto de Sousa. 

 Despacho n.º 5121/2008

Declaração de Utilidade Pública
A Sociedade Musical Vouzelense, associação de direito privado 

n.º 501.608.591, com sede na freguesia de Vouzela, concelho de Vou-
zela,

Vem prestando relevantes serviços à comunidade ao promover a difu-
são da cultura, nomeadamente da cultura musical, através da Escola de 
Música e da Banda Filarmónica, de reconhecida qualidade; ao participar 
em eventos de carácter cultural, artístico e recreativo, contribuindo, 
com tudo isto, para a elevação intelectual e artística dos seus sócios e 
da população em geral.

Não obstante, há a necessidade da referida Sociedade Musical alterar 
o artigo n.º 9 e a alínea a) do artigo 10 dos seus Estatutos, no prazo de 
um ano após esta declaração, adequando -os ao disposto na Lei n.º 124/99 
de 30 de Agosto. Para o efeito, deverá comunicar esta alteração, logo 
que concretizada.

Mais, deverá ainda comprovar anualmente que as quantias pagas aos 
músicos o são exclusivamente a título de reembolso de despesas ou de 
ajudas de custo e não como remuneração.

Por estes fundamentos, conforme exposto na informação final do 
processo administrativo n.º 129/03 B.02.07 instruído na Secretaria -Geral 
da Presidência do Conselho de Ministros, declaro -a pessoa colectiva 
de utilidade pública, nos termos do Decreto -Lei n.º 460/77, de 7 de 
Novembro.

18 de Fevereiro de 2008. — O Primeiro -Ministro, José Sócrates 
Carvalho Pinto de Sousa. 

 Despacho n.º 5122/2008

Declaração de Utilidade Pública
A ARAN — Associação Nacional do Ramo Automóvel, associação 

de direito privado n.º 500.843.643, com sede na freguesia do Paranhos, 
concelho do Porto,

Vem prestando relevantes serviços à comunidade ao prestar apoio a 
vários níveis, nomeadamente nos domínios técnico, jurídico, económico 
e da comunicação, aos associados e à comunidade, em geral; ao parti-
cipar em acções de interesse para a comunidade, designadamente a sua 
colaboração com a Administração no projecto “gestão de veículos em 
fim de vida” ou mesmo a sua participação na concepção e implemen-
tação de um sistema de gestão da qualidade, a fim de contribuir para a 
modernização do sector automóvel.

Do mesmo modo, tem promovido a formação profissional, através 
da realização de estágios profissionais e curriculares. Nesta área é de 
realçar um protocolo celebrado com o Instituto do Emprego e Formação 
Profissional, do qual resultou o Centro de Formação Profissional da 
Reparação Automóvel.

Mais, a ARAN goza de notoriedade pública e tem tido um papel im-
portante ao cooperar com as mais diversas entidades públicas e privadas.

No entanto, deverá a ARAN manter um comportamento isento de 
práticas restritivas da concorrência, não utilizando os direitos e regalias 
resultantes da declaração de utilidade pública, para exercer actividades 
económicas que ultrapassem o alcance dos seus estatutos e que reduzam 
a capacidade competitiva dos demais agentes económicos, desequili-
brando o mercado.

Por estes fundamentos, conforme processo administrativo n.º 82/06 
B.02.07 instruído na Secretaria -Geral da Presidência do Conselho de 
Ministros, declaro -a pessoa colectiva de utilidade pública, nos termos 
do Decreto -Lei n.º 460/77, de 7 de Novembro.

18 de Fevereiro de 2008. — O Primeiro -Ministro, José Sócrates 
Carvalho Pinto de Sousa. 

 Despacho n.º 5123/2008

Declaração de Utilidade Pública
A União Cultural e Desportiva de Cagido, associação de direito pri-

vado n.º 501.734.341, com sede na freguesia da Óvoa, concelho de 
Santa Comba Dão,

Vem prestando relevantes serviços à comunidade ao promover o desen-
volvimento cultural, desportivo, social e recreativo da região, divulgando 
e promovendo a cultura tradicional de matriz popular, nomeadamente 
através do seu Rancho Folclórico e Etnográfico, contribuindo para o 
enriquecimento da sua comunidade e do País.

Ao longo do tempo, a referida associação tem organizado e parti-
cipado em eventos de carácter cultural, tanto a nível nacional como 
internacional, designadamente em feiras, festivais de folclore, festas, e 
outras tantas actividades de carácter recreativo e cultural; além disso, 
tem cooperado com as mais diversas entidades e com a Administração 
na prossecução dos seus fins.

Por estes fundamentos, conforme exposto na informação final do pro-
cesso administrativo n.º 25/06 B.02.07 instruído na Secretaria -Geral da 
Presidência do Conselho de Ministros, declaro -a pessoa colectiva de utili-
dade pública, nos termos do Decreto -Lei n.º 460/77, de 7 de Novembro.

18 de Fevereiro de 2008. — O Primeiro -Ministro, José Sócrates 
Carvalho Pinto de Sousa. 

 Resolução n.º 6/2008
Nos termos da alínea g) do artigo 199.º da Constituição, o Conselho 

de Ministros resolve:
1 — Sob proposta do Ministro da Administração Interna, nos termos 

do n.º 1 do artigo 3.º do Decreto -Lei n.º 252/92, de 19 de Novembro, 
exonerar, a seu pedido, do cargo de governadora civil do distrito de 
Lisboa a Dr.ª Maria Adelaide Torradinhas Rocha e nomear para o mesmo 
cargo a Dr.ª Maria Dalila Correia Araújo Teixeira.

2 — Determinar que a presente resolução produz efeitos a partir de 
8 de Fevereiro de 2008.

7 de Fevereiro de 2008. — O Primeiro -Ministro, José Sócrates Car-
valho Pinto de Sousa. 




