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n.º 162/2006, de 8 de Agosto, e ao abrigo do disposto na alínea f) do n.º 4 
do artigo 24.º da Lei Orgânica do Ministério dos Negócios Estrangeiros, 
aprovada pelo Decreto -Lei n.º 204/2006, de 27 de Outubro, é Daria Pesce 
nomeada para o cargo de cônsul honorário de Portugal em Milão.

17 de Março de 2008. — O Secretário de Estado das Comunidades 
Portuguesas, António Fernandes da Silva Braga. 

 Despacho n.º 9210/2008
Nos termos dos n.os 2 e 4 do artigo 28.º do Regulamento Consular, 

aprovado pelo Decreto -Lei n.º 381/97, de 30 de Dezembro, com as 
alterações introduzidas pela Lei n.º 22/98, de 12 de Maio, e pelo Decreto-
-Lei n.º 162/2006, de 8 de Agosto, e ao abrigo do disposto na alínea f) 
do n.º 4 do artigo 24.º da Lei Orgânica do Ministério dos Negócios Es-
trangeiros, aprovada pelo Decreto -Lei n.º 204/2006, de 27 de Outubro, 
é Ilídio Luís Balenas Palheta nomeado para o cargo de cônsul honorário 
de Portugal em Tours.

17 de Março de 2008. — O Secretário de Estado das Comunidades 
Portuguesas, António Fernandes da Silva Braga. 

 MINISTÉRIO DAS FINANÇAS
E DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

Gabinete do Ministro

Despacho n.º 9211/2008
Pelo meu despacho n.º 6310/2007, publicado na 2.ª série do Diário da 

República, de 29 de Março de 2007, foi nomeado fiscal único da Caixa 
Geral de Aposentações, I.P. (CGA) a Sociedade de Revisores Oficias de 
Contas Oliveira Rego & Associados, SROC, com escritório na Avenida 
Praia da Vitória, n.º 73, 1050 Lisboa.

Nos termos do n.º4, do artigo 27.º da lei 3/2004, de 15 de Janeiro, 
republicada pelo artigo 7.º do Decreto -Lei n.º 105/2007, de 3 de Abril, 
Lei -quadro dos Institutos Públicos, a remuneração do fiscal único é apro-
vada por despacho conjunto dos Ministros das Finanças e da tutela.

Assim, ao abrigo do disposto no n.º4 do artigo 27.º da Lei -quadro dos 
Institutos Públicos, determino o seguinte:

1 — É fixada ao fiscal único da CGA a remuneração anual ilíquida 
equivalente a 25 % da quantia correspondente a 12 meses do vencimento 
base mensal ilíquido que tiver sido atribuído, nos termos legais, ao 
Presidente do Conselho Directivo da CGA.

2 — A remuneração referida no número anterior é paga em 12 men-
salidades.

3 — O presente despacho produz efeitos no dia 1 de Abril de 2008.
13 de Março de 2008. — O Ministro de Estado e das Finanças, Fer-

nando Teixeira dos Santos. 

 Gabinete do Secretário de Estado do Tesouro
e Finanças

Despacho n.º 9212/2008
Considerando que nos termos da alínea a) do n.º 1 do artigo 25.º dos 

Estatutos do Instituto de Gestão da Tesouraria e do Crédito Público, I.P. 
(IGCP), aprovados pelo Decreto -Lei n.º 160/96, de 4 de Setembro, na 
versão introduzida pelos Decretos -Lei n.º 28/98, de 11 de Fevereiro, 
n.º 2/99, de 4 de Janeiro, n.º 455/99, de 5 de Novembro, n.º 86/2007, de 
29 de Março e n.º 273/2007, de 30 de Julho, constitui receita do IGCP 
uma comissão de gestão anual cujo montante, em cada ano, não poderá 
ser inferior ao valor equivalente a 0,1‰ do stock da dívida pública 
directa do Estado existente em 31 de Dezembro do ano anterior, nem 
superior a 0,15‰ do mesmo stock,

Considerando que o valor estimado para o stock da dívida pública 
directa do Estado existente a 31 de Dezembro de 2007 é de cerca de 
115,1 mil milhões de euros;

Determino:
1 — A comissão de gestão a atribuir ao IGCP em 2008 é fixada em 

11,51 milhões de euros.
2 — O saldo apurado no fim do exercício de 2007 não transitará 

para 2008.
3 — A comissão de gestão integrará o cômputo dos encargos do Es-

tado com a dívida pública em 2008, sendo reflectida no correspondente 
capítulo orçamental.

27 de Dezembro de 2007. — O Secretário de Estado do Tesouro e 
Finanças, Carlos Manuel Costa Pina. 

 Direcção-Geral da Administração
e do Emprego Público

Rectificação n.º 663/2008
Por ter sido publicado com inexactidão no Diário da República, 

2.ª série, n.º 52, de 13 de Março de 2008, o despacho n.º 7388/2008, 
rectifica -se: Onde se lê: “Por despachos de 09 e 21 de Fevereiro de 2008, 
respectivamente do Secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros e da 
Cooperação e do Secretário de Estado da Administração Pública” Deve 
ler -se: “Por despachos de 21 de Fevereiro e de 3 de Março de 2008, 
respectivamente, do Secretário de Estado da Administração Pública e 
do Ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros”

14 de Março de 2008. — A Directora -Geral, Teresa Nunes. 

 Direcção-Geral do Orçamento

Aviso (extracto) n.º 9607/2008
Nos termos do n.º 3 do artigo 95.º do Decreto -Lei n.º 100/99, de 31 

de Março, e para os efeitos do disposto no n.º 1 do artigo 96.º do mesmo 
diploma, faz -se público que foi distribuída e encontra -se afixada na Di-
recção de Serviços de Administração, para consulta, a lista de antiguidade 
do pessoal do quadro da Direcção -Geral do Orçamento, reportada a 31 
de Dezembro de 2007.

De acordo com o estipulado no n.º 1do artigo 96.º do citado diploma, 
qualquer reclamação à presente listadeve ser apresentada no prazo de 
30 dias a contar da data da publicação deste aviso.

29 de Fevereiro de 2008. — A Subdirectora -Geral, Marta Abreu. 

 MINISTÉRIOS DAS FINANÇAS E DA ADMINISTRAÇÃO 
PÚBLICA E DAS OBRAS PÚBLICAS,
TRANSPORTES E COMUNICAÇÕES

Despacho n.º 9213/2008
1 — Nos termos do n.° 1 do artigo 11.° dos Estatutos da entidade 

pública empresarial Navegação Aérea de Portugal — NAV Portugal, E. 
P. E., designada abreviadamente por NAV Portugal, E. P. E., publicados 
em anexo ao Decreto -Lei n.° 404/98, de 18 de Dezembro, com a redacção 
introduzida pelo Decreto -Lei n.° 74/2003, de 16 de Abril, o conselho 
fiscal é composto por três membros efectivos, um dos quais preside, e um 
suplente, devendo um dos membros efectivos e o suplente ser revisores 
oficiais de contas ou sociedades de revisores oficiais de contas.

2 — Os membros referidos no número anterior são designados, pelo 
período de três anos, por despacho conjunto dos Ministros das Finanças 
e das Obras Públicas, Transportes e Comunicações, contando -se como 
completo o ano civil em que tiverem sido designados.

3 — Assim, ao abrigo do n.° 2 do artigo 11.° dos Estatutos da NAV 
Portugal, E. P. E., publicados em anexo ao Decreto -Lei n.° 404/98, 
de 18 de Dezembro, com a redacção introduzida pelo Decreto -Lei n.° 
74/2003, de 16 de Abril, são nomeados membros do conselho fiscal da 
NAV Portugal, E. P. E., os seguintes membros:

Presidente: Mestre António Demétrio Gervásio Lérias
Vogal: Licenciado Paulo Guilherme Fernandes Lajoso
Vogal ROC: Batista da Costa & Associados, SROC (n°. 143), repre-

sentada pelo Dr. Carlos Alberto Batista da Costa (ROC 361)
Vogal ROC Suplente: Dr. Luís Francisco Pereira Rosa (ROC n° 713)

4 — O presente despacho produz efeitos a partir da data da sua as-
sinatura.

13 de Março de 2008. — O Secretário de Estado do Tesouro e Finanças, 
Carlos Manuel Costa Pina. — O Secretário de Estado Adjunto, das Obras 
Públicas e das Comunicações, Paulo Jorge Oliveira Ribeiro de Campos. 

 MINISTÉRIO DA DEFESA NACIONAL
Gabinete do Ministro
Despacho n.º 9214/2008

Considerando que a finalidade global da normalização consiste na 
melhoria da eficácia das forças militares e acréscimo de eficiência na 
utilização dos recursos disponíveis;




