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PARTE C

 PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS

Gabinete da Secretária de Estado da Modernização 
Administrativa

Despacho n.º 14913/2008
1 — Nos termos do disposto no n.º 2 do artigo 3.º do Decreto -Lei 

n.º 262/88, de 23 de Julho, e dos artigos 35.º e seguintes do Código do 
Procedimento Administrativo, delego no chefe do meu Gabinete, mestre 
Elísio Borges Maia, a competência para a prática dos seguintes actos:

a) Gestão do pessoal do Gabinete;
b) Gestão corrente relativa às funções específicas do Gabinete sobre 

as quais tenha havido orientação prévia;
c) Gestão do orçamento do Gabinete, incluindo a autorização das 

alterações orçamentais que se revelem necessárias à sua execução;
d) Autorizar a constituição do fundo de maneio, bem como as des-

pesas por conta do mesmo, nos termos do artigo 32.º do Decreto -Lei 
n.º 155/92, de 28 de Julho;

e) Autorizar a realização de despesas com a aquisição de bens e 
serviços, por conta das dotações orçamentais do Gabinete, até ao limite 
das competências dos directores -gerais;

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

g) Autorizar a prestação de trabalho extraordinário e de trabalho em 
dias de descanso semanal, descanso complementar e feriados, bem 
como o respectivo pagamento, nos termos do Decreto -Lei n.º 259/98, 
de 18 de Agosto;

h) Autorizar as despesas com refeições do pessoal do Gabinete ou 
afecto ao mesmo, nos termos das disposições legais aplicáveis;

i) Autorizar as deslocações em serviço no território nacional ou ao 
estrangeiro, qualquer que seja o meio de transporte, bem como o proces-
samento das respectivas despesas com aquisição de bilhetes ou títulos 
de transporte e estada e o abono das correspondentes ajudas de custo, 
antecipadas ou não, nos termos dos Decretos -Leis n.os 192/95, de 28 de 
Julho, e 106/98, de 24 de Abril;

j) Autorizar, em casos excepcionais de representação nas deslocações 
em serviço ao estrangeiro e no território nacional, a satisfação dos 
encargos com o alojamento e alimentação contra documentos compro-
vativos das despesas efectuadas, nos termos do artigo 5.º do Decreto -Lei 
n.º 192/95, de 28 de Julho, e do artigo 33.º do Decreto -Lei n.º 106/98, 
de 24 de Abril;

l) Autorizar a utilização de veículo próprio, de carro de aluguer e de 
avião nas deslocações em serviço oficial no continente, nos termos do 
disposto nos artigos 20.º, 21.º, 22.º e 24.º do Decreto -Lei n.º 106/98, 
de 24 de Abril;

m) Autorizar a deslocação de viaturas do Gabinete ao estrangeiro;
n) Autorizar o pessoal do Gabinete a conduzir veículos do Estado, 

nos termos do artigo 2.º do Decreto -Lei n.º 490/99, de 17 de Novembro;
o) Autorizar a requisição de passaportes de serviço oficial a favor 

de membros do Gabinete ou de individualidades designadas por mim 
para se deslocarem ao estrangeiro e cuja viagem constitua encargo do 
Gabinete;

p) Autorizar a equiparação à escala indiciária da função pública, 
para efeitos de atribuição de ajudas de custo e despesas de transporte, 
dos não funcionários ou agentes aquando de deslocações em serviço, 
nos termos do disposto no artigo 14.º do Decreto -Lei n.º 106/98, de 
24 de Abril;

q) Autorizar a aquisição de passes sociais ou assinaturas para utili-
zação em transportes públicos relativamente a deslocações em serviço 
oficial.

2 — Ratifico todos os actos praticados pelo chefe do meu Gabinete 
desde a data da respectiva nomeação, no âmbito previsto nos números 
anteriores.

3 — Nas suas faltas e impedimentos o chefe de gabinete é substituído 
pela minha adjunta Ana Catarina Camossa Coelho Paulo Neto.

27 de Março de 2008. — A Secretária de Estado da Modernização 
Administrativa, Maria Manuel Leitão Marques. 

 MINISTÉRIOS DOS NEGÓCIOS ESTRANGEIROS
E DAS FINANÇAS E DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

Despacho n.º 14914/2008
A nova legislação fiscal do Reino da Suécia, que entrou em vigor a 1 

de Janeiro de 2007, veio onerar, de forma substancial, as remunerações 
dos trabalhadores ao serviço da Embaixada de Portugal em Estocolmo, 
afectos ao quadro único de contratação estabelecido pelo Decreto -Lei 
n.º 444/99, de 3 de Novembro.

Face a esta alteração da legislação fiscal sueca, constitui imperativo 
de justiça proceder ao ajustamento do valor das remunerações auferidas 
pelos referidos trabalhadores, na exacta proporção da aplicação daquela 
legislação, por forma a preservar o princípio da irredutibilidade da sua 
massa salarial.

Em obediência a este princípio, o ajustamento das remunerações dos 
trabalhadores do quadro único de contratação ao serviço da Embaixada 
de Portugal em Estocolmo, aos quais é aplicável a nova legislação fiscal 
sueca, deve ocorrer à data da entrada em vigor da presente despacho 
conjunto, com efeitos reportados a 1 de Janeiro de 2007, devendo os 
montantes necessários para o efeito ser apurados pelo Departamento 
Geral de Administração do Ministério dos Negócios Estrangeiros, pas-
sando a integrar a respectiva remuneração.

Assim, ao abrigo da alínea b) do n.º 2 do artigo 30.º do Decreto -Lei 
n.º 444/99, de 3 de Novembro, deverão ser alteradas, por uma única 
vez, na exacta proporção da aplicação da nova lei fiscal do Reino da 
Suécia, as remunerações dos trabalhadores afectos ao quadro único 
de contratação que, à data de entrada em vigor do presente despacho 
conjunto, se encontrem a prestar serviço na Embaixada de Portugal em 
Estocolmo.

O presente despacho conjunto produzirá efeitos a 1 de Janeiro de 
2007.

7 de Maio de 2008. — O Ministro de Estado e dos Negócios Es-
trangeiros, Luís Filipe Marques Amado. — O Ministro de Estado e das 
Finanças, Fernando Teixeira dos Santos. 

 MINISTÉRIO DA DEFESA NACIONAL

ESTADO-MAIOR-GENERAL DAS FORÇAS ARMADAS

Gabinete do Chefe do Estado-Maior-General
das Forças Armadas

Louvor n.º 425/2008
Louvo o primeiro -sargento amanuense NIM 08182776, José António 

da Silva Rodrigues pela elevada competência com que desempenhou 
as funções de sargento auxiliar da Secção de Engenharia do Pelotão 
de Construções Verticais da Unidade de Engenharia 2, enquanto força 
nacional destacada integrada na UNIFIL, na missão das Nações Unidas 
no Líbano.

Quer durante o período de preparação da UnEng2, quer durante toda 
a missão, o primeiro -sargento Silva Rodrigues demonstrou sempre um 
elevadíssimo sentido da responsabilidade e um extraordinário nível de 
desempenho em todas as tarefas que lhe foram atribuídas, manifestando 
dotes de carácter, grande inteligência e esmerada educação, sendo por 
isso reconhecido com muita estima e consideração por todos que com 
ele privaram.

Praticando em elevado grau a virtude da lealdade, aliada a uma sólida 
formação técnico -profissional, sempre pugnou pela excelência nos ser-
viços por si prestados, o que lhe permitiu alcançar excelentes resultados. 
Mereceu destaque a excelente cobertura fotográfica de todas as activida-
des da Unidade, que deu origem a magníficas exposições fotográficas, 
montadas por equipas por si coordenadas, a pintura dum quadro mural no 
refeitório da Unidade, a execução artesanal de minimaquetes para oferta 
a altas entidades e por último, mas não menos importante, a execução 
do escudo de armas da Unidade junto à entrada do aquartelamento, que 
passou a constituir uma referência perene da passagem da UnEng2 pelo 
teatro de operações do Líbano.




