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PARTE B

 ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA

Secretário-Geral

Despacho (extracto) n.º 10957/2009
Por meu despacho de 27 de Março de 2009:
António Carlos da Silva Pereira — nomeado, precedendo concurso, 

técnico parlamentar especialista do mapa de pessoal da Assembleia da 
República (1.º escalão, índice 500), com efeitos a 1 de Abril de 2009.

23 de Abril de 2009. — A Secretária -Geral, Adelina Sá Carvalho.
201718572 

 Despacho (extracto) n.º 10958/2009

Por meu despacho de 17 de Abril de 2009:

Maria Madalena da Fonseca Rebelo — nomeada, precedendo con-
curso, secretária parlamentar especialista do mapa de pessoal da As-
sembleia da República (2.º escalão, índice 254), com efeitos a 17 de 
Abril de 2009.

23 de Abril de 2009. — A Secretária-Geral, Adelina Sá Carva-
lho.

201718337 

PARTE C

 PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS

Gabinete do Secretário de Estado da Presidência 
do Conselho de Ministros

Despacho n.º 10959/2009
1 — Ao abrigo do disposto no n.º 1 do artigo 6.º do Decreto -Lei 

n.º 262/88, de 23 de Julho, exonero, a seu pedido, das funções de ad-
junta do meu Gabinete, a licenciada Sónia Cristina de Sousa Pereira, 
nomeada pelo despacho n.º 9531/2008, de 17 de Março, publicado no 
Diário da República, 2.ª série, n.º 65, de 2 de Abril de 2008, a quem 
agradeço o grande zelo e competência com que desempenhou funções 
no meu Gabinete.

2 — O presente despacho produz efeitos a 24 de Abril de 2009.
27 de Abril de 2009. — O Secretário de Estado da Presidência do 

Conselho de Ministros, Jorge Lacão Costa.
9912009 

 Despacho n.º 10960/2009
1 — Nos termos e ao abrigo do n.º 1 do artigo 2.º e do n.º 1 do ar-

tigo 4.º do Decreto -Lei n.º 262/88, de 23 de Julho, nomeio adjunta do 
meu Gabinete a licenciada Joana Maria Mendes Alves.

2 — Está assegurado o correspondente cabimento orçamental.
3 — O presente despacho produz efeitos a 25 de Abril de 2009.
27 de Abril de 2009. — O Secretário de Estado da Presidência do 

Conselho de Ministros, Jorge Lacão Costa.
9922009 

 Conselho Nacional de Planeamento Civil 
de Emergência

Louvor n.º 188/2009
Louvo o Sargento -Ajudante FZ — NII 721178, Emídio Lopes dos 

Santos pela forma responsável e dedicada como vem desempenhando 
nos dois últimos anos as suas funções de operador do Sub -Registo OTAN 
no Conselho Nacional de Planeamento Civil de Emergência.

Dotado de bons conhecimentos técnicos, excelentes qualidades de 
trabalho e elevado sentido de responsabilidade no serviço que desem-
penha, consciente e respeitador dos níveis e critérios de segurança pelos 
quais o mesmo se rege, soube o Sargento -Ajudante Santos, merecer 
a confiança dos seus dirigentes e promover uma colaboração sempre 
disponível e eficiente, o que em muito contribuiu para o cumprimento 
dos objectivos cometidos ao Sub -Registo deste Conselho.

Releva -se também o espírito de missão evidenciado durante a conduta 
dos exercícios de Gestão de Crises que se desenrolaram sob a égide do 
Conselho Nacional de Planeamento Civil de Emergência, quer de âmbito 
Nacional quer Internacional e em particular o CMX da OTAN, onde 
as suas capacidades de trabalho mais se realçaram perante situações de 
grande afluxo documental, em que só o acesso atempado à informação 
recebida permite intervenções oportunas e consentâneas com a resposta 
Nacional ao desenrolar dos acontecimentos.

Possuidor de um excelente relacionamento humano, forte sentido de le-
aldade a que alia uma constante disponibilidade para o serviço, conseguiu 
granjear a estima e o respeito de todos, pelo que se considera de inteira 
justiça realçar os serviços por si prestados através de público louvor.

23 de Abril de 2009. — O Vice -Presidente, João Maria de Vasconcelos 
Piroto, tenente -general.

201721366 

 PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS E MI-
NISTÉRIOS DAS FINANÇAS E DA ADMINISTRAÇÃO 
PÚBLICA E DO TRABALHO E DA SOLIDARIEDADE 
SOCIAL.

Despacho n.º 10961/2009
1 — Ao abrigo do disposto no n.º 3 do artigo 19.º da Lei n.º 3/2004, 

de 15 de Janeiro, na redacção que lhe foi dada pela Lei n.º 51/2005, 
de 30 de Agosto, pelo Decreto -Lei n.º 200/2006, de 25 de Outubro, e 
pelo Decreto -Lei n.º 105/2007, de 3 de Abril, e do disposto no n.º 1 do 
artigo 5.º do Decreto -Lei n.º 212/2007, de 29 de Maio, é nomeada para 
exercer o cargo de vogal do conselho directivo do Instituto de Gestão 
do Fundo Social Europeu, I. P., sob proposta do Ministro do Trabalho 
e da Solidariedade Social, a licenciada Maria Manuela do Nascimento 
Roseiro, por possuir a competência técnica, a aptidão, a experiência 
profissional e a formação adequadas ao exercício das indicadas funções.

2 — O presente despacho produz efeitos no dia seguinte ao da sua 
publicação.

23 de Abril de 2009. — O Primeiro -Ministro, José Sócrates Carvalho 
Pinto de Sousa. — O Ministro de Estado e das Finanças, Fernando Tei-
xeira dos Santos. — O Ministro do Trabalho e da Solidariedade Social, 
José António Fonseca Vieira da Silva.

Nota curricular
1 — Identificação
Nome: Maria Manuela do Nascimento Roseiro
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2 — Habilitações Académicas: Licenciatura em Direito, na Faculdade de 
Direito da Universidade Clássica de Lisboa (curso 1966/71) — 13 valores

Licenciatura em Ciências Político -Sociais, no Instituto Superior de Ciên-
cias Sociais e Políticas, Universidade Técnica de Lisboa (1978) — 17 valores

3 — Experiência Profissional: — Membro do Grupo para o Estudo 
da Política Fiscal Competitividade, Eficiência e Justiça do Sistema 
Fiscal, constituído por Despacho do Secretário de Estado dos Assuntos 
Fiscais, Janeiro 2009;

Representante da Fazenda Pública junto do Supremo Tribunal Admi-
nistrativo desde Setembro de 2008;

Representante da Fazenda Pública junto do Tribunal Central Admi-
nistrativo Sul entre Maio de 2005 e Agosto de 2008;

Participação no processo de instalação das Secções de Processo do 
IGFSS (2001);

Chefe de Gabinete do Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais (XIII 
e XIV Governos Constitucionais) entre Novembro 1995 e Maio 2000;

Integração, entre 1990 e 1994, do Gabinete de Apoio Jurídico Econó-
mico do Serviço de Apoio aos Impostos Sobre o Rendimento, onde acom-
panhou, dando pareceres jurídicos e participando em grupos de trabalho, 
a implantação da reforma de 1989 dos Impostos sobre o Rendimento.

Representante da Fazenda Pública junto do Supremo Tribunal Admi-
nistrativo entre Março de 1988 e Outubro de 1995;

Membro do Grupo de Reestruturação dos Serviços das Contribuições 
e Impostos, nomeado em 1974 pelo Secretário de Estado do Orçamento;

Assistente convidada, no Instituto Superior de Economia e Gestão 
(ISEG), onde leccionou, entre 1977/78 a 2006, as disciplinas de Ciência 
Política, Direito Económico e Introdução ao Direito.

4 — Carreira na Administração Pública — Técnico jurista assessora 
principal da Direcção -Geral dos Impostos

Jurista do quadro da Direcção -Geral dos Impostos (DGCI) desde Maio 
de 1972 (jurista dos Serviços de Prevenção e Fiscalização Tributária, 
após 1977 da Consultadoria Jurídica, actualmente Direcção de Serviços 
de Consultadoria Jurídica e de Contencioso).

201719625 

 MINISTÉRIO DAS FINANÇAS 
E DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

Direcção-Geral da Administração 
e do Emprego Público

Despacho n.º 10962/2009
1 — Ao abrigo do n.º 2 do artigo 9.º da Lei n.º 2/2004, de 15 de Janeiro, com 

as alterações introduzidas pela Lei n.º 51/2005, de 30 de Agosto, e do artigo 
35.º do Código do Procedimento Administrativo, delego na subdirectora-geral 
licenciada Maria do Rosário Gomes da Silva Branco Raposo as minhas com-
petências próprias no âmbito das atribuições das seguintes unidades orgânicas:

Departamento de Gestão e Administração (DGA), incluídas as minhas 
competências próprias para a autorização de despesas e contratação 
pública, designadamente com locação e aquisição de bens e serviços 
e com empreitadas de obras públicas, bem como aprovar as minutas e 
outorgar os respectivos contratos, nos termos da lei e até aos limites 
legalmente fixados para director-geral;

Departamento de Recrutamento e Selecção de Pessoal (DRSP).
2 — Nos termos do n.º 2 do artigo 4.º do Decreto Regulamentar 

n.º 22/2007, de 29 de Março designo a subdirectora-geral licenciada Maria 
do Rosário Gomes da Silva Branco Raposo como minha substituta legal.

3 — Este despacho produz efeitos desde o dia 30 de Março de 2009, 
ficando por esta forma ratificados todos os actos que, no âmbito dos 
poderes delegados, tenham sido entretanto praticados.

20 de Abril de 2009. — A Directora-Geral, Carolina Ferra.
201720378 

 MINISTÉRIO DA DEFESA NACIONAL

MARINHA

Instituto Hidrográfico

Despacho n.º 10963/2009

Delegação de competências
Nos termos do disposto nos artigos 35.º a 40.º do Código do Proce-

dimento Adiministrativo, aprovado pelo Decreto -Lei n.º 442/91, de 15 

de Novembro, na redacção que lhe foi dada pelo Decreto -Lei n.º 6/96, 
de 31 de Janeiro, delego no Director dos Serviços de Apoio, em exer-
cício, Capitão -de -mar -e -guerra António José dos Santos Fernandes, a 
competência para:

1 — Praticar todos os actos subsequentes à abertura de procedimentos 
concursais para o Mapa do Pessoal Civil do Instituto Hidrográfico, nos 
termos da Portaria n.º 83 -A/2009, de 22 de Janeiro, e outra legislação 
específica de cada carreira, excepto a decisão dos recursos hierárquicos 
interpostos e a homologação da lista de classificação.

2 — Praticar todos os tipos de actos inerentes aos contratos de trabalho 
em funções públicas e contratos de prestação de serviços, nos termos 
da Lei n.º 59/2008, de 11 de Setembro e da Lei n.º 12 -A/2008, de 27 de 
Fevereiro respectivamente.

Em todos os actos praticados ao abrigo da presente delegação de 
competências, deve ser feita menção expressa ao Director -geral do 
Instituto Hidrográfico, Vice -almirante José Augusto de Brito, através da 
expressão: «Por delegação do Director -geral do Instituto Hidrográfico», 
com a indicação da data em que foi publicada a presente delegação na 
2.ª série do Diário da República.

20 de Abril de 2009. — O Director -Geral, José Augusto de Brito, 
vice -almirante.

201722419 

 Superintendência dos Serviços do Pessoal

Direcção do Serviço de Pessoal

Repartição de Militarizados e Civis

Declaração de rectificação n.º 1160/2009
Por ter sido publicado com inexactidão no Diário da República, 

2.ª série, n.º 72, de 14 de Abril de 2009, o despacho (extracto) 
n.º 9917/2009, rectifica -se que, onde se lê «a partir de 1 de Abril de 
2009» deve ler -se «a partir de 20 de Abril de 2009».

23 de Abril de 2009. — O Chefe da Repartição, Emanuel José de 
Pinto e Lobo, capitão -de -mar -e -guerra.

201719211 

 Despacho (extracto) n.º 10964/2009
Por despacho de 02 de Março de 2009, do Contra -Almirante Director 

do Serviço de Pessoal, por subdelegação do Vice -Almirante Superin-
tendente dos Serviços do Pessoal, os seguintes faroleiros auxiliares do 
Quadro do Pessoal Militarizado da Marinha, promovidos por concurso, 
a faroleiros de 3.ª classe do mesmo quadro e secção:

Secção do Continente:
Filipe Miguel Cunha da Silva
Filipe Alexandre da Costa Figueiredo
André Filipe Murilhas Cláudio
Rui José Infante Nunes

Secção dos Açores:
Fábio Miguel Fraga Silveira
Paul Barbosa
Vítor José Braga
Pedro Miguel Medeiros Melo
João Luís Bairos Cabral

(Não carece de fiscalização prévia do TC)
20 de Abril de 2009. — O Chefe da Repartição, Emanuel José de 

Pinto e Lobo, capitão -de -mar -e -guerra.
201717146 

 Despacho (extracto) n.º 10965/2009
Por despacho de 9 de Fevereiro de 2009 do contra -almirante director 

do Serviço de Pessoal, por subdelegação do vice -almirante superinten-
dente dos Serviços do Pessoal:

Miguel Ângelo Leiria Carneiro, Vítor Emanuel Filipe da Costa e 
Samuel Pedro Martins Ferraz de Barcelos — nomeados provisoriamente 
por um ano nos lugares de guardas auxiliares da Polícia dos Estabele-
cimentos de Marinha do quadro do pessoal militarizado da Marinha. 
Estas nomeações converter -se -ão automaticamente em definitivas após o 
período probatório, se os referidos militarizados revelarem aptidão para 
o desempenho das suas funções. A posse produz efeitos a partir de 16 




