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 MINISTÉRIO DAS FINANÇAS 
E DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

Direcção-Geral dos Impostos

Aviso (extracto) n.º 16857/2009
Por despacho de 14/09/2009 da Subdirectora -Geral por delegação de 

competências do Director Geral dos Impostos, foi autorizado o regresso 
ao serviço nos termos do artigo 82.º do Decreto -Lei n.º 100/99, de 31/03, 
do técnico de administração tributário adjunto nível 3 Carlos Alberto 
Abranches dos Reis Neves, em posto de trabalho não ocupado do serviço 
de finanças de Oeiras 1, com efeitos a 1 de Outubro de 2009.

18 de Setembro de 2009. — O Director de Serviços, Laudelino Pi-
nheiro.

202334714 

 Aviso (extracto) n.º 16858/2009
Por despacho de 14/09/2009 da Subdirectora -Geral por delegação de 

competências do Director Geral dos Impostos, foi autorizado o regresso 
ao serviço nos termos do artigo 82.º do Decreto -Lei n.º 100/99, de 31/03, 
a assistente operacional Mariana Vieira da Silva de Gouveia, em posto de 
trabalho não ocupado do serviço de finanças de Almada 1, com efeitos 
a 1 de Outubro de 2009

18 de Setembro de 2009. — O Director de Serviços, Laudelino Pi-
nheiro.

202335184 

 Aviso (extracto) n.º 16859/2009
Por despacho de 14/09/2009 da Subdirectora -Geral por delegação de 

competências do Director Geral dos Impostos, foi autorizado o regresso 
ao serviço nos termos do artigo 82.º do Decreto -Lei n.º 100/99, de 31/03, 
ao técnico de administração tributário adjunto nível 2 Gabriel Cupertino 
Osório de Barros, em posto de trabalho não ocupado do serviço de 
finanças de Lisboa 11, com efeitos a 15 de Outubro de 2009.

18 de Setembro de 2009. — O Director de Serviços, Laudelino Pi-
nheiro.

202335062 

 Aviso (extracto) n.º 16860/2009
Por despacho de 14/09/2009 da Subdirectora -Geral por delegação de 

competências do Director Geral dos Impostos, foi autorizado o regresso 
ao serviço nos termos do artigo 82.º do Decreto -Lei n.º 100/99, de 31/03, 
do técnico de administração tributário adjunto nível 3 Manuel Teago de 
Gouveia, em posto de trabalho não ocupado do serviço de finanças de 
Almada 2, com efeitos a 1 de Outubro de 2009

18 de Setembro de 2009. — O Director de Serviços, Laudelino Pi-
nheiro.

202334958 

 Aviso (extracto) n.º 16861/2009
Por despacho de 14/09/2009 da Subdirectora -Geral por delegação de 

competências do Director Geral dos Impostos, foi autorizado o regresso 
ao serviço nos termos do artigo 82.º do Decreto -Lei n.º 100/99, de 31/03, 
da técnica de administração tributária adjunta nível 2 Maria Natália Oli-
veira Marques dos Santos, em posto de trabalho não ocupado do serviço 
de finanças de Ourém, com efeitos a 1 de Outubro de 2009.

18 de Setembro de 2009. — O Director de Serviços, Laudelino Pi-
nheiro.

202335021 

 Direcção-Geral de Protecção Social aos Funcionários 
e Agentes da Administração Pública (ADSE)

Édito n.º 516/2009
Anuncia -se, em observância do Decreto -Lei n.º 24432 — § 1 do artº. 

2.º de 28 de Agosto de 1934, haverem requerido o pagamento de créditos 
por falecimento de beneficiários os seguintes interessados:

Maria de Deus Pinto Cardoso, por óbito de Fernando Guedes Pinto 
Cardoso, ocorrido em 08 de Setembro de 2007 (processo n.º 19/2008);

Maria Júlia Ferreira, por óbito de Joaquim de Jesus Bastos, ocorrido 
em 29 de Dezembro de 2008 (processo n.º 61/2009);

Francisco Martins Guia, por óbito de Joaquim Martins Guia, ocorrido 
em 10 de Fevereiro de 2009 (processo n.º 84/2009);

Maria Fernanda Barros de Oliveira, por óbito de António Pereira 
Soares, ocorrido em 08 de Março de 2009 (processo n.º 88/2009);

Ângela da Silva Loureira Oliveira, por óbito de José Martins de Oli-
veira, ocorrido em 23 de Março de 2009 (processo n.º 96/2009);

Jaime Joaquim Tavares Pinheiro, por óbito de Maria de Lurdes Semedo 
Tavares, ocorrido em 31 de Março de 2009 (processo n.º 111/2009);

Maria Manuela Lopes, por óbito de Ilda dos Prazeres Cardoso, ocor-
rido em 06 de Maio de 2009 (processo n.º 116/2009);

Virgínio Augusto de Almeida, por óbito de Ilda de Almeida Frederico, 
ocorrido em 21 de Dezembro de 2008 (processo n.º 121/2009);

Maria Palmira Ferreira Mendes Sério, por óbito de João da Silva Sério, 
ocorrido em 17 de Janeiro de 2009 (processo n.º 125/2009);

Maria Manuela Rosa Diniz Silva, por óbito de Maria de Lurdes Maia, 
ocorrido em 11 de Maio de 2009 (processo n.º 126/2009);

Joana Rodrigues Borrego, por óbito de António Brazão da Trindade, 
ocorrido em 20 de Janeiro de 2009 (processo n.º 127/2009);

Olívia Augusta dos Reis Cardoso Neves de Andrade Fernandes, por 
óbito de Ortense Vieira dos Reis Cardoso Neves, ocorrido em 26 de 
Maio de 2009 (processo n.º 128/2009);

Rosalina Ferreira Maciel Lima, por óbito de José Amorim Pires Lima, 
ocorrido em 22 de Março de 2009 (processo n.º 129/2009);

Ana Maria Ramos do Nascimento Cardoso Vieira Pedro, por óbito 
de Luísa Maria Ramos Cardoso, ocorrido em 11 de Fevereiro de 2009 
(processo n.º 131/2009);

Maria Teresa Fernandes Lopes Moreira Raposo, por óbito de José 
Maria Lobo de Portugal Sanches de Morais Ribeiro Raposo, ocorrido 
em 16 de Fevereiro de 2009 (processo n.º 133/2009);

Maria Helena Gouveia, por óbito de Agostinho Tavares de Almeida, 
ocorrido em 21 de Janeiro de 2009 (processo n.º 136/2009);

Emília Fernanda Rosa Pires, por óbito Ramiro Rodrigues Pires, ocor-
rido em 19 de Junho de 2009 (processo n.º 137/2009);

Maria Teresa Calado Sequeira Estrela, por óbito de Francisco Ferreira, 
ocorrido em 11 de Janeiro de 2009 (processo n.º 138/2009);

Emília Maria Duarte de Alves Dantas Pedrosa Russo, por óbito de 
Graciete Cordeiro Duarte de Alves Dantas, ocorrido em 05 de Junho de 
2009 (processo n.º 140/2009);

Paulo José Torres Lameiras, por óbito de José Francisco Lameiras dos 
Santos, ocorrido em 15 de Fevereiro de 2009 (processo n.º142/2009);

Ivone Carlettis, por óbito de Marina Carlettis, ocorrido em 01 de 
Março de 2009 (processo n.º 143/2009);

Maria Antónia Mestre Modesto, por óbito de Francisco Hermenegildo 
Modesto, ocorrido em 20 de Maio de 2009 (processo n.º 144/2009);

Luís Gonzaga Pereira Delgado por óbito de Cândido da Cruz Delgado, 
ocorrido em 29 de Abril de 2009 (processo n.º 145/2009);

Maria Albina de Sousa e Silva, por óbito de Germano Moreira da 
Silva, ocorrido em 07 de Maio de 2009 (processo n.º 147/2009);

Leila Nyrop Pereira, por óbito de António Maria Pereira, ocorrido 
em 28 de Janeiro de 2009 (processo n.º 148/2009);

Maria Balbina de Freitas Leite Conceição, por óbito de Rita Freitas 
Fernandes, ocorrido em 18 de Julho de 2009 (processo n.º 150/2009);

Quitéria Ferreira, por óbito de Manuel da Silva Pereira, ocorrido em 
21 de Julho de 2009 (processo n.º 154/2009);

Maria Manuel Belo Carmona, por óbito de Adelaide Belo Carmona, 
ocorrido em 06 de Abril de 2009 (processo n.º 160/2009);

Quaisquer pessoas que se julguem com direito à percepção dos refe-
ridos créditos podem requerê -los a esta Direcção -Geral, dentro do prazo 
de 30 dias, findo o qual serão resolvidas as pretensões.

16 de Setembro de 2009. — O Director -Geral, Luís Manuel dos San-
tos Pires.

302330089 

 MINISTÉRIOS DAS FINANÇAS 
E DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E DA EDUCAÇÃO

Portaria n.º 884/2009
O Estado Português, através do Ministério da Educação, pretende ce-

lebrar um contrato de aquisição de serviços informáticos de consulta de 
conteúdos históricos de comunicação social a disponibilizar a todo o uni-
verso de alunos e professores inscritos no Portal das escolas e através dessa 
plataforma electrónica, tendo para o efeito sido autorizada a respectiva 
despesa e autorizada igualmente a abertura de procedimento de ajuste 
directo, com fundamento no artigo 24.º, n.º 1, alínea e), do Código dos 
Contratos Públicos, aprovado pelo Decreto -Lei n.º 18/2008, de 29 de Ja-
neiro, através de despacho da Ministra da Educação de 2 de Junho de 2009.
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O referido contrato de aquisição de serviços a celebrar pelo Estado 
Português terá um período de vigência de um ano, prorrogável por 
idêntico período, incidindo sobre dois exercícios orçamentais, para além 
do corrente. O preço contratual do contrato a celebrar é de € 1 164 000, 
a que acresce imposto sobre o valor acrescentado.

Assim, ao abrigo do disposto no artigo 22.º, n.º 1, do Decreto -Lei 
n.º 197/99, de 8 de Junho:

Manda o Governo, pelo Ministro de Estado e das Finanças e pela 
Ministra da Educação, o seguinte:

1 — Os encargos orçamentais decorrentes da assinatura do contrato 
aquisição de serviços informáticos de consulta de conteúdos históricos 
de comunicação social a disponibilizar a alunos e professores através 
do Portal das escolas do Ministério da Educação não pode exceder, em 
cada um dos seguintes exercícios económicos, as seguintes importâncias, 
acrescidas de imposto sobre o valor acrescentado:

2009 — € 228 000;
2010 — € 616 000;
2011 — € 320 000.

2 — As importâncias fixadas para os anos de 2010 e 2011 são acres-
cidas dos saldos que se apurarem na execução orçamental dos anos 
anteriores.

3 — Os encargos financeiros resultantes da execução do presente 
diploma são satisfeitos por dotação no orçamento do Ministério da 
Educação, inscritas em orçamento de funcionamento do Gabinete de 
Estatística e Planeamento da Educação, no ano económico de 2009, e 
a inscrever nos anos económicos de 2010 e 2011.

21 de Setembro de 2009. — O Ministro de Estado e das Finanças, 
Fernando Teixeira dos Santos. — A Ministra da Educação, Maria de 
Lurdes Reis Rodrigues.

202336861 

 MINISTÉRIO DA DEFESA NACIONAL

Direcção-Geral de Armamento 
e Equipamentos de Defesa

Despacho n.º 21635/2009
Considerando que ocorreu a vacatura de director de Serviços de 

Contratos, Programação e Controlo de Importações e Exportações da 
Direcção -Geral de Armamento e Equipamentos de Defesa do Ministério 
da Defesa Nacional;

Considerando que enquanto decorrer o procedimento concursal ten-
dente à nomeação de novo titular importa assegurar a direcção, a coor-
denação e o controlo das actividades cometidas à Direcção de Serviços 
de Contratos, Programação e Controlo de Importações e Exportações;

Considerando que o capitão -de -mar -e -guerra EMT 23082, Manuel 
da Costa Honorato, reúne todos os requisitos legais exigidos para o 
provimento do cargo e possui a competência técnica, a aptidão e o perfil 
adequados ao exercício das inerentes funções:

1 — Nomeio, ao abrigo do disposto no artigo 27.º da Lei n.º 2/2004, 
de 15 de Janeiro, na redacção dada pela Lei n.º 51/2005, de 30 de Agosto, 
o capitão -de -mar -e -guerra EMT 23082, Manuel da Costa Honorato, em 
regime de substituição, para o cargo de direcção intermédia do 1.º grau 
(director de serviços) da Direcção de Serviços de Contratos, Programação 
e Controlo de Importações e Exportações da Direcção -Geral de Arma-
mento e Equipamentos de Defesa do Ministério da Defesa Nacional.

2 — De acordo com o n.º 3 do artigo 31.º da Lei n.º 2/2004, de 15 
de Janeiro, na redacção dada pela Lei n.º 51/2005, de 30 de Agosto, 
o nomeado pode optar pelo vencimento ou retribuição de base da sua 
função, cargo ou categoria de origem.

3 — A presente nomeação produz efeitos a partir de 17 de Setembro 
de 2009.

16 de Setembro de 2009. — O Director -Geral, Carlos Alberto Viegas 
Filipe, vice -almirante.

202334374 

 FORÇA AÉREA

Gabinete do Chefe do Estado-Maior da Força Aérea

Portaria n.º 885/2009
Manda o Chefe do Estado -Maior da Força Aérea que o oficial em 

seguida mencionado seja promovido ao posto que lhe vai indicado, nos 

termos do n.º 1 do artigo 183.º e da alínea a) do artigo 216.º do Estatuto dos 
Militares das Forças Armadas, aprovado pelo Decreto -Lei n.º 236/99 de 
25JUN, com as alterações introduzidas pelo Decreto -Lei n.º 197 -A/2003, 
de 30AGO, por satisfazer as condições gerais e especiais de promoção 
estabelecidas no artigo 56.º, na alínea e) do n.º 1 do artigo 217.º e no 
n.º 6 do artigo 255.º do mesmo Estatuto:

Quadro de Oficiais TOCART — Coronel:
TCOR TOCART Q (045101 -A) Rui Alberto Gama Barbosa — AFA. 

Preenche a vaga em aberto no respectivo quadro especial pela pas-
sagem à situação de adido em comissão normal do COR TOCART 
(033562 -C) Luís Manuel Pernadas Barata, verificada em 17MAR09. 
Conta a antiguidade e os efeitos administrativos desde 17MAR09. 
É integrado no escalão 1 da estrutura remuneratória do novo posto, 
nos termos do n.º 1 do artigo 12.º do Decreto -Lei n.º 328/99, de 
18AGO.

17 de Março de 2009. — O Chefe do Estado -Maior da Força Aérea, 
Luís Evangelista Esteves de Araújo, general.

202340554 

 Portaria n.º 886/2009
Manda o Chefe do Estado -Maior da Força Aérea que o oficial em 

seguida mencionado seja promovido ao posto que lhe vai indicado, 
nos termos do n.º 1 do artigo 183.º e da alínea a) do artigo 216.º do 
Estatuto dos Militares das Forças Armadas, aprovado pelo Decreto -Lei 
n.º 236/99 de 25JUN, com as alterações introduzidas pelo Decreto -Lei 
n.º 197 -A/2003, de 30AGO, por satisfazer as condições gerais e espe-
ciais de promoção estabelecidas no artigo 56.º, na alínea e) do n.º 1 do 
artigo 217.º e no n.º 6 do artigo 255.º do mesmo Estatuto:

Quadro de Oficiais NAV
Coronel:
TCORNAVQ019759 -K José Luís Romão Alves Mendes NA-

EWCFC.
Preenche a vaga em aberto no respectivo quadro especial pela pas-

sagem à situação de reserva do COR NAV 002083 -E José Armindo 
Carneiro Miguel, verificada em 24ABR09.

Conta a antiguidade e os efeitos administrativos desde 24ABR09.
É integrado no escalão 1 da estrutura remuneratória do novo posto, nos 

termos do n.º 1 do artigo 12.º do Decreto -Lei n.º 328/99, de 18AGO.
24 de Abril de 2009. — O Chefe do Estado -Maior da Força Aérea, 

Luís Evangelista Esteves de Araújo, general.
202341031 

 Portaria n.º 887/2009
Manda o Chefe do Estado -Maior da Força Aérea que o oficial em 

seguida mencionado seja promovido ao posto que lhe vai indicado, 
nos termos do n.º 1 do artigo 183.º e da alínea a) do artigo 216.º do 
Estatuto dos Militares das Forças Armadas, aprovado pelo Decreto -Lei 
n.º 236/99 de 25JUN, com as alterações introduzidas pelo Decreto -Lei 
n.º 197 -A/2003, de 30AGO, por satisfazer as condições gerais e espe-
ciais de promoção estabelecidas no artigo 56.º, na alínea e) do n.º 1 do 
artigo 217.º e no n.º 6 do artigo 255.º do mesmo Estatuto:

Quadro de Oficiais TOCC
Coronel:
TCORTOCC Q 045219 -L Jorge Manuel da Silva Vieira COFA

Preenche a vaga em aberto no respectivo quadro especial pela 
passagem à situação de adido em comissão normal do COR 
TOCC 017982 -F Álvaro Filipe Fernandes Jesus, verificada em 
11MAI09.

Conta a antiguidade e os efeitos administrativos desde 11MAI09.
É integrado no escalão 1 da estrutura remuneratória do novo posto, 

nos termos do n.º 1 do artigo 12.º do Decreto -Lei n.º 328/99, de 18AGO.
11 de Maio de 2009. — O Chefe do Estado -Maior da Força Aérea, 

Luís Evangelista Esteves de Araújo, general.
202340619 

 Portaria n.º 888/2009
Manda o Chefe do Estado-Maior da Força Aérea que o oficial em 

seguida mencionado passe à situação de reserva, por ter atingido o 
tempo limite de permanência no posto de Major-General, ao abrigo da 
alínea c) do n.º 1 do artigo 154.º do Estatuto dos Militares das Forças 
Armadas, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 236/99, de 25JUN, com as 
alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 197-A/03, de 30AGO, e pelo 




