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 Instituto de Gestão da Tesouraria 
e do Crédito Público, I. P.

Aviso n.º 24591/2010
Para os devidos efeitos se publica que, durante o ano económico de 

2011, os valores mensais destinados ao pagamento dos vencimentos e 
subsídios referentes aos vários ministérios não poderão sair da Tesouraria 
Central do Estado antes das datas abaixo indicadas.

O presente aviso abrange igualmente os organismos e serviços com 
autonomia administrativa e financeira que não poderão processar as 
respectivas autorizações de pagamento para datas anteriores às previstas 
no presente aviso.

Dia 20:
Encargos Gerais do Estado;
Presidência do Conselho de Ministros;
Ministério das Finanças e da Administração Pública;
Ministério da Defesa Nacional;
Ministério do Trabalho e da Solidariedade Social;
Ministério das Obras Públicas, Transportes e Comunicações;
Ministério dos Negócios Estrangeiros.

Dia 21:
Ministério da Administração Interna;
Ministério do Ambiente e do Ordenamento do Território;
Ministério da Justiça;
Ministério da Saúde.

Dia 22:
Ministério da Economia, da Inovação e do Desenvolvimento.

Dia 23:
Ministério da Educação;
Ministério da Cultura;
Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior;
Ministério da Agricultura, do Desenvolvimento Rural e das Pescas.

No caso de alguns dos dias indicados coincidirem com sábado, do-
mingo ou feriado, os pagamentos em causa passam para o dia útil ime-
diatamente anterior.

É proibida, em qualquer situação, a antecipação do pagamento de 
vencimentos e subsídios.

O pagamento aos fornecedores efectuar -se -á em todos os dias úteis 
do mês.

Instituto de Gestão da Tesouraria e do Crédito Público, 18 de Novem-
bro de 2010. — O Presidente do Conselho Directivo, Alberto Manuel 
Sarmento Azevedo Soares.

203968623 

 Instituto Nacional de Administração, I. P.

Aviso n.º 24592/2010
Em cumprimento do disposto na alínea d), do n.º 1 do artigo 37.º 

da Lei n.º 12 -A/2008, de 27 Fevereiro, e do disposto no artigo 254.º 
do Regime, aprovado pela Lei n.º 59/2008, de 11 de Setembro, torna-
-se público que a trabalhadora Filomena Maria Sanches Teixeira da 
Fonseca Teixeira da Silva, integrada na carreira/categoria assistente 
técnica, cessou funções por motivo de aposentação com efeitos a 1 de 
Novembro de 2010.

18 de Novembro de 2010. — O Presidente do Conselho Directivo, 
Francisco Ramos.

203969377 

 MINISTÉRIOS DAS FINANÇAS E DA ADMINISTRAÇÃO 
PÚBLICA E DA EDUCAÇÃO

Despacho n.º 17786/2010
1 — É extinta a Comissão para a Optimização dos Recursos Educa-

tivos, designada por CORE, na dependência da Ministra da Educação, 
criada pelo despacho n.º 12 499/2010, de 3 de Agosto.

2 — É dada por finda, com efeitos a partir de 1 de Novembro de 2010, 
a comissão de serviço, como comissário e responsável pelo CORE, do 
doutorado Carlos Alberto Pinto Ferreira.

3 — Os projectos em curso assim como todos os elementos produ-
zidos por esta Comissão devem ser cometidos e ou concluídos pelo 
GEPE — Gabinete de Estatística e Planeamento da Educação.

4 — O presente despacho entra em vigor na data da sua publicação.
15 de Novembro de 2010. — O Ministro de Estado e das Finanças, 

Fernando Teixeira dos Santos. — A Ministra da Educação, Maria Isabel 
Girão de Melo Veiga Vilar.

203969003 

 MINISTÉRIO DA DEFESA NACIONAL

Direcção-Geral de Pessoal e Recrutamento Militar

Declaração de rectificação n.º 2431/2010
Por ter saído com inexactidão no Diário da República, 2.ª série, 

n.º 218, de 10 de Novembro de 2010, a p. 55537, o aviso n.º 22891/2010, 
rectifica -se que, no n.º 20, alínea c), onde se lê:

«CF = (0,60 * PC) + (0,40 * EPS)»
deve ler -se:

«CF = (0,70 * PC) + (0,30 * EPS)»

No n.º 21, alínea c), onde se lê:

«CF = (0,60 * AC) + (0,40 * EPS)»
deve ler -se:

«CF = (0,70 * AC) + (0,30 * EPS)»

E no n.º 27, onde se lê:

«2.º Vogal Efectivo — Maria João Plácito Cardoso Sampaio — Téc-
nica Superior;

1.º Vogal Suplente — Sandra Isabel Neves da Silva Pinto Martins;
2.º Vogal Suplente — Carlos Manuel da Fonseca Gonçalves.»

deve ler -se:

«2.º vogal efectivo — Maria João Plácido Cardoso Sampaio, téc-
nica superior.

1.º vogal suplente — Sandra Isabel Neves da Silva Pinto Martins, 
assistente técnica.

2.º vogal suplente — Carlos Manuel da Fonseca Gonçalves, as-
sistente técnico.»
11 de Novembro de 2010. — O Director -Geral, Alberto Rodrigues 

Coelho.
203963025 

 Declaração de rectificação n.º 2432/2010
Por ter saído com inexactidão, no Diário da República, 2.ª série, 

n.º 218, de 10 de Novembro de 2010, a p. 55 539, o aviso n.º 22 892/2010, 
rectifica -se que, no ponto 20, alínea c), onde se lê «CF = (0,60 * PC) + 
+ (0,40 * EPS)» deve ler -se «CF = (0,70 * PC) + (0,30 * EPS)», no 
ponto 21, alínea c), onde se lê «CF = (0,60 * PC) + (0,40 * EPS)» deve 
ler -se «CF = (0,70 * PC) + (0,30 * EPS)», no ponto 26, alínea a), onde se 
lê «Lei n.º 12 -A/2008, de 27 Fevereiro (LVCR), com as alterações intro-
duzidas pelas Leis n.os 64 -A/2008, de 31 de Dezembro e 3 -B/2010, de 28 
de Abril.» deve ler -se «Lei n.º 12 -A/2008, de 27 Fevereiro (LVCR), com 
as alterações introduzidas pelas Leis n.os 64 -A/2008, de 31 de Dezembro, 
e 3 -B/2010, de 28 de Abril, e 34/2010, de 2 de Setembro.» e, no ponto 
26, alínea e), onde se lê «Lei n.º 58/2008, de 09 de Setembro (Estatuto 
Disciplinar);» deve ler -se «Lei n.º 58/2008, de 9 de Setembro;».

11 de Novembro de 2010. — O Director -Geral, Alberto Rodrigues 
Coelho.

203963196 

 Inspecção-Geral da Defesa Nacional

Despacho n.º 17787/2010
Por meu despacho, de 23 de Julho de 2010, determinei, em cumpri-

mento do disposto nos artigos 46.º e 47.º, da Lei n.º 12 -A/2008, de 27 
de Fevereiro, a alteração da posição remuneratória dos trabalhadores do 
mapa de pessoal da Inspecção -Geral da Defesa Nacional, que reuniam 
os requisitos legais necessários, com efeitos a 1 de Janeiro de 2010.




