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PARTE C

 PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS

Gabinete do Secretário de Estado da Presidência
do Conselho de Ministros

Despacho n.º 10450/2011
1 — Nos termos do disposto no n.º 1 do artigo 2.º e nos n.os 1 e 4 do 

artigo 6.º, ambos do Decreto -Lei n.º 262/88, de 23 de Julho, nomeio, em 
comissão de serviço, Ana Cristina Curveira Torres Xavier para exercer 
o cargo de secretária pessoal do meu Gabinete, sendo para o efeito 
requisitada ao Partido Social -Democrata.

2 — O presente despacho produz efeitos a partir de 1 de Julho de 2011.
9 de Agosto de 2011. — O Secretário de Estado da Presidência do 

Conselho de Ministros, Luís Maria de Barros Serra Marques Guedes.
15052011 

 Despacho n.º 10451/2011
1 — Nos termos do disposto no n.º 1 do artigo 2.º e no n.º 1 do ar-

tigo 6.º do Decreto -Lei n.º 262/88, de 23 de Julho, nomeio em comissão 
de serviço o licenciado Francisco de Paula Melo de Azevedo e Silva 
para exercer o cargo de adjunto do meu Gabinete.

2 — Ao nomeado deverão ser atribuídas nos termos do n.º 1 do artigo 9.º 
do Decreto -Lei n.º 262/88, de 23 de Julho, despesas de representação.

A presente nomeação produz efeitos a 24 de Junho de 2011.
9 de Agosto de 2011. — O Secretário de Estado da Presidência do 

Conselho de Ministros, Luís Maria de Barros Serra Marques Guedes.
15062011 

 Gabinete do Secretário de Estado Adjunto
do Primeiro-Ministro

Despacho n.º 10452/2011
1 — Nos termos do disposto no n.º 1 do artigo 2.º e no n.º 1 do ar-

tigo 6.º do Decreto -Lei n.º 262/88, de 23 de Julho, nomeio em comissão 
de serviço a licenciada Paula Cristina de Oliveira Braz Ribeiro Machado 
para exercer o cargo de adjunta de gabinete.

2 — À nomeada são atribuídas despesas de representação, nos termos 
do n.º 1 do artigo 9.º do Decreto -Lei n.º 262/88, de 23 de Junho.

3 — Fica a nomeada autorizada a beneficiar das excepções previstas 
nas alíneas a) e b) do n.º 2 do artigo 3.º do Decreto -Lei n.º 196/93, de 
27 de Maio.

A presente nomeação produz efeitos a 1 de Julho de 2011.
29 de Julho de 2011. — O Secretário de Estado Adjunto do Primeiro-

-Ministro, Carlos Manuel Félix Moedas.
14702011 

 Despacho n.º 10453/2011
Nos termos do disposto no n.º 1 do artigo 2.º e no n.º 1 do artigo 6.º 

do Decreto -Lei n.º 262/88, de 23 de Julho, nomeio em comissão de ser-
viço Maria de Fátima Pombo Ramos para exercer o cargo de secretária 
pessoal de gabinete.

A presente nomeação produz efeitos a 1 de Julho de 2011.
29 de Julho de 2011. — O Secretário de Estado Adjunto do Primeiro-

-Ministro, Carlos Manuel Félix Moedas.
14712011 

 MINISTÉRIO DAS FINANÇAS

Gabinete da Secretária de Estado do Tesouro
e das Finanças

Despacho n.º 10454/2011
1 — Nos termos do disposto n.º 1 do artigo 2.º e dos n.os 1 e 4 do ar-

tigo 6.º do Decreto -Lei n.º 262/88, de 23 de Julho, nomeio em comissão 

de serviço a licenciada Ana Isabel Vieira Dias de Moura para exercer o 
cargo de secretária pessoal do meu Gabinete.

2 — A presente nomeação produz efeitos a 28 de Junho de 2011.
29 de Junho de 2011. — A Secretária de Estado do Tesouro e das 

Finanças, Maria Luís Casanova Morgado Dias de Albuquerque.
205024562 

 Despacho n.º 10455/2011
1 — Nos termos do disposto no n.º 1 do artigo 2.º, nos n.os 1 e 4 do ar-

tigo 6.º e no n.º 1 do artigo 9.º do Decreto -Lei n.º 262/88, de 23 de Julho, 
nomeio, em comissão de serviço, a licenciada Maria Luísa Pinto Pacheco 
da Cruz Baganha, técnica de administração tributária da Direcção -Geral 
de Impostos, para exercer o cargo de chefe do meu Gabinete, em cedência 
de interesse público.

2 — Fica ainda a nomeada autorizada a beneficiar das excepções pre-
vistas nas alíneas a) e b) do n.º 2 do artigo 3.º do Decreto -Lei n.º 196/93, 
de 27 de Maio.

3 — O presente despacho produz efeitos a 28 de Junho de 2011.
29 de Junho de 2011. — A Secretária de Estado do Tesouro e das 

Finanças, Maria Luís Casanova Morgado Dias de Albuquerque.
205024854 

 Despacho n.º 10456/2011
1 — Nos termos do disposto no artigo 11.º do Decreto -Lei n.º 262/88, 

de 23 de Julho, conjugado com o artigo 42.º do Decreto -Lei n.º 72 -A/2010, 
de 18 de Junho, designo o técnico superior da Direcção -Geral do Tesouro 
e Finanças José Manuel Carvalho para exercer as funções de coordenação 
da secretaria de apoio administrativo do meu Gabinete, em cedência de 
interesse público, sem suspensão do estatuto de origem, sendo pago pelo 
serviço a que pertence.

2 — O presente despacho produz efeitos a 28 de Junho de 2011.
30 de Junho de 2011. — A Secretária de Estado do Tesouro e das 

Finanças, Maria Luís Casanova Morgado Dias de Albuquerque.
205024879 

 Despacho n.º 10457/2011
1 — Nos termos do disposto no artigo 11.º do Decreto -Lei n.º 262/88, 

de 23 de Julho, conjugado com o artigo 42.º do Decreto -Lei n.º 72 -A/2010, 
de 18 de Junho, designo a assistente operacional Luísa de Jesus Correia 
Cardoso, da Direcção -Geral do Tesouro e Finanças, para exercer funções 
de apoio administrativo no meu Gabinete, em cedência de interesse 
público, sem suspensão do estatuto de origem, sendo paga pelo serviço 
a que pertence.

2 — O presente despacho produz efeitos a 28 de Junho de 2011.
30 de Junho de 2011. — A Secretária de Estado do Tesouro e das 

Finanças, Maria Luís Casanova Morgado Dias de Albuquerque.
205024773 

 Despacho n.º 10458/2011
1 — Nos termos do disposto no artigo 11.º do Decreto -Lei n.º 262/88, 

de 23 de Julho, conjugado com o artigo 42.º do Decreto -Lei n.º 72 -A/2010, 
de 18 de Junho, designo o assistente operacional da Secretaria -Geral 
do Ministério da Defesa Nacional, Nuno Miguel Ferreira Salgueiro, 
para exercer as funções de motorista no meu Gabinete, em cedência 
de interesse público, sem suspensão do estatuto de origem, sendo pago 
pelo serviço a que pertence.

2 — O presente despacho produz efeitos a 29 de Junho de 2011.
30 de Junho de 2011. — A Secretária de Estado do Tesouro e das 

Finanças, Maria Luís Casanova Morgado Dias de Albuquerque.
205024902 

 Despacho n.º 10459/2011
1 — Nos termos do disposto no artigo 11.º do Decreto -Lei 

n.º 262/88, de 23 de Julho, conjugado com o artigo 42.º do Decreto -Lei 
n.º 72 -A/2010, de 18 de Junho, designo a técnica superior dos Ser-
viços Sociais da Administração Pública licenciada Ana Maria Xavier 
Cadete para exercer funções de apoio técnico na secretaria de apoio 




