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PARTE B

 ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA

Secretário-Geral

Despacho (extracto) n.º 10656/2011
Por despacho de 1 de Julho de 2011 da Presidente da Assembleia da 

República, Maria da Assunção A. Esteves:
Maria Agostinha Matias Borges — nomeada, nos termos dos arti-

gos 8.º e 10.º, n.º 1, da Lei de Organização e Funcionamento da As-
sembleia da República (LOFAR), republicada pela Lei n.º 28/2003, de 
30 de Julho, para o cargo de secretária do Gabinete da Presidente da 
Assembleia da República.

8 de Agosto de 2011. — A Secretária -Geral, Adelina Sá Carvalho.
205047259 

 Despacho (extracto) n.º 10657/2011
Por despacho de 6 de Julho de 2011 da Presidente da Assembleia da 

República, Maria da Assunção Esteves:

António da Conceição Leitão — nomeado, nos termos dos artigos 8.º e 
10.º, n.º 1, da Lei de Organização e Funcionamento da Assembleia da Re-
pública (LOFAR), republicada pela Lei n.º 28/2003, de 30 de Julho, para o 
cargo de motorista do Gabinete da Presidente da Assembleia da República.

8 de Agosto de 2011. — A Secretária -Geral, Adelina Sá Carvalho.
205047291 

 Despacho (extracto) n.º 10658/2011
Por despacho de 6 de Julho de 2011 da Presidente da Assembleia da 

República, Maria da Assunção Esteves:
Primeiro-secretário de embaixada do mapa de pessoal do Ministério 

dos Negócios Estrangeiros, Pedro Troni de Pedreira Carneiro — no-
meado, em regime de comissão de serviço, nos termos dos artigos 8.º e 
10.º, n.º 1, da Lei de Organização e Funcionamento da Assembleia da 
República (LOFAR), republicada pela Lei n.º 28/2003, de 30 de Julho, 
em conjugação com os artigos 3.º e 4.º do Decreto -Lei n.º 322/88, de 
23 de Setembro, para o cargo de assessor do Gabinete da Presidente da 
Assembleia da República, com efeitos a partir de 5 de Julho de 2011.

8 de Agosto de 2011. — A Secretária -Geral, Adelina Sá Carvalho.
205047275 

 Despacho (extracto) n.º 10659/2011
Por despacho de 6 de Julho de 2011 da Presidente da Assembleia da 

República, Maria da Assunção Esteves:

Licenciada Joana Filipa Serra Ferraz da Mota Pinto — nomeada, nos 
termos dos artigos 8.º e 10.º, n.º 1, da Lei de Organização e Funciona-
mento da Assembleia da República (LOFAR), republicada pela Lei 
n.º 28/2003, de 30 de Julho, para o cargo de secretária do Gabinete da 
Presidente da Assembleia da República.

8 de Agosto de 2011. — A Secretária -Geral, Adelina Sá Carvalho.
205047283 

 Despacho (extracto) n.º 10660/2011
Por despacho de 14 de Julho de 2011 da Presidente da Assembleia da 

República, Maria da Assunção Esteves:

Licenciada Helena Sofia Patrício de Melo Carvalho — nomeada, 
nos termos dos artigos 8.º e 10.º, n.º 1, da Lei de Organização e Fun-
cionamento da Assembleia da República (LOFAR), republicada pela 
Lei n.º 28/2003, de 30 de Julho, para o cargo de adjunta do Gabinete 
da Presidente da Assembleia da República.

8 de Agosto de 2011. — A Secretária -Geral, Adelina Sá Carvalho.
205047267 

 Despacho (extracto) n.º 10661/2011
Por despacho de 8 de Agosto de 2011 da Presidente da Assembleia 

da República, Maria da Assunção Esteves:
Especialista -jurista do Centro de Estudos Fiscais da Direcção-

-Geral dos Impostos, mestre Joaquim Pedro Formigal Cardoso da 
Costa — nomeado, em regime de comissão de serviço, nos termos 
dos artigos 8.º e 10.º, n.º 1 da Lei de Organização e Funcionamento da 
Assembleia da República (LOFAR), republicada pela Lei n.º 28/2003, 
de 30 de Julho, em conjugação com os artigos 3.º e 4.º do Decreto -Lei 
n.º 322/88, de 23 de Setembro, para o cargo de assessor do Gabinete 
da Presidente da Assembleia da República, ficando autorizado, em 
conformidade com o estabelecido 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 exercer as 
actividades referenciadas.

10 de Agosto de 2011. — A Secretária -Geral, Adelina Sá Carvalho.
205047307 

PARTE C

 PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS

Gabinete do Secretário de Estado Adjunto
do Primeiro-Ministro

Despacho n.º 10662/2011
1 — Nos termos do disposto no n.º 1 do artigo 2.º e nos n.os 1 e 

4 do artigo 6.º do Decreto-Lei n.º 262/88, de 23 de Julho, nomeio, 
em comissão de serviço, o mestre António Luís Lowndes Marques 
de Araújo Vicente para exercer o cargo de chefe de gabinete, sendo 
para o efeito requisitado à Fundação Luso-Americana para o De-
senvolvimento.

2 — O nomeado opta pela remuneração correspondente ao cargo de 
origem, acrescida de despesas de representação, atendendo-se aos limites 
estabelecidos para nomeados provenientes do sector privado.

3 — Fica ainda o nomeado autorizado a beneficiar da excepção pre-
vista na alínea a) do n.º 2 do artigo 3.º do Decreto-Lei n.º 196/93, de 
27 de Maio.

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

-Ministro, Carlos Manuel Félix Moedas.
15302011 

 Despacho n.º 10663/2011
Nos termos do n.º 3 do artigo 2.º do Decreto -Lei n.º 262/88, de 23 

de Julho, nomeio o licenciado Paulo Navarro Affonceca Sousa Leiria, 
do Instituto de Gestão da Tesouraria e do Crédito Público, I. P., para 
realizar estudos, trabalhos, no âmbito da respectiva especialidade, na 
estrutura de missão para acompanhamento da execução do memorando 
conjunto com a União Europeia, o Fundo Monetário Internacional e 
Banco Central Europeu designada por ESAME (Estrutura de Acom-
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panhamento dos Memorandos), ficando afecto a esta estrutura pelo 
período que a mesma durar.

O nomeado opta pela remuneração que aufere no seu lugar de origem.
O presente despacho produz efeitos a 28 de Julho de 2011.
17 de Agosto de 2011. — O Secretário de Estado Adjunto do Primeiro-

-Ministro, Carlos Manuel Félix Moedas.
15292011 

 Despacho n.º 10664/2011
Nos termos do n.º 3 do artigo 2.º do Decreto-Lei n.º 262/88, de 23 de 

Julho, nomeio o licenciado Gonçalo António Simões Proença Henriques, 
trabalhador da PT Comunicações, S. A., para realizar estudos, trabalhos, 
no âmbito da respectiva especialidade, na estrutura de missão para 
acompanhamento da execução do memorando conjunto com a União 
Europeia, o Fundo Monetário Internacional e Banco Central Europeu, 
designada por estrutura de acompanhamento dos memorandos (ESAME), 
ficando afecto a esta estrutura pelo período que a mesma durar, sendo-lhe 
atribuída a remuneração mensal de € 4000 (valor atendendo às reduções 
legais em vigor) acrescida dos respectivos subsídios de refeição, férias 
e Natal.

O presente despacho produz efeitos desde 1 de Agosto de 2011.
17 de Agosto de 2011. — O Secretário de Estado Adjunto do Primeiro-

-Ministro, Carlos Manuel Félix Moedas.
15252011 

 Despacho n.º 10665/2011
Nos termos do n.º 3 do artigo 2.º do Decreto -Lei n.º 262/88, de 23 de 

Julho, nomeio o licenciado Pedro Manuel Ginjeira do Nascimento da PT 
Comunicações, S. A., para realizar estudos, trabalhos, no âmbito da res-
pectiva especialidade, na estrutura de missão para acompanhamento da 
execução do memorando conjunto com a União Europeia, o Fundo Mo-
netário Internacional e Banco Central Europeu, designada por ESAME 
(Estrutura de Acompanhamento dos Memorandos), ficando afecto a 
esta estrutura pelo período que a mesma durar, sendo -lhe atribuída a 
remuneração mensal de € 5775,53 (valor atendendo às reduções legais 
em vigor) acrescida dos respectivos subsídios de refeição, férias e Natal.

O presente despacho produz efeitos a 29 de Junho de 2011.
17 de Agosto de 2011. — O Secretário de Estado Adjunto do Primeiro-

-Ministro, Carlos Manuel Félix Moedas.
15282011 

 Despacho n.º 10666/2011
1 — Nos termos do disposto no n.º 1 do artigo 2.º e nos n.os 1 e 4 

do artigo 6.º do Decreto -Lei n.º 262/88, de 23 de Julho, nomeio em 
comissão de serviço Ana Patrícia Lindo Coelho Neto Gallo para exercer 
o cargo de adjunta, sendo para o efeito requisitada à Rádio e Televisão 
de Portugal, S. A.

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 Julho.

3 — Fica ainda a nomeada autorizada a beneficiar da excepção pre-
vista na alínea a) 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 9 de Agosto de 2011.
17 de Agosto de 2011. — O Secretário de Estado Adjunto do Primeiro-

-Ministro, Carlos Manuel Félix Moedas.
15342011 

 Despacho n.º 10667/2011
Nos termos do n.º 3 do artigo 2.º do Decreto -Lei n.º 262/88, de 23 

de Julho, nomeio a licenciada Elsa Maria Silva Martins, da Pricewa-
terhouseCoopers & Associados — Sociedade de Revisores Oficiais de 
Contas, L.da, para realizar estudos, trabalhos, no âmbito da respectiva 
especialidade, na estrutura de missão para acompanhamento da execução 
do memorando conjunto com a União Europeia, o Fundo Monetário 
Internacional e Banco Central Europeu, designada por ESAME (Es-
trutura de Acompanhamento dos Memorandos) ficando afecta a esta 
estrutura pelo período que a mesma durar, sendo -lhe atribuída a remu-
neração mensal de € 4899,15 (valor atendendo às reduções legais em 
vigor) acrescida dos respectivos subsídios de refeição, férias e Natal.

O presente despacho produz efeitos a 16 de Julho de 2011.
18 de Agosto de 2011. — O Secretário de Estado Adjunto do Primeiro-

-Ministro, Carlos Manuel Félix Moedas.
15242011 

 Despacho n.º 10668/2011
Nos termos do n.º 3 do artigo 2.º do Decreto -Lei n.º 262/88, de 23 de 

Julho, nomeio o licenciado Miguel Silva Artiaga Barbosa para realizar 
estudos, trabalhos, no âmbito da respectiva especialidade, na estrutura 
de missão para acompanhamento da execução do memorando conjunto 

com a União Europeia, o Fundo Monetário Internacional e Banco Central 
Europeu, designada por estrutura de acompanhamento dos memorandos 
(ESAME), ficando afecto a esta estrutura pelo período que a mesma 
durar, sendo -lhe atribuída a remuneração mensal de €4500 (valor aten-
dendo às reduções legais em vigor) acrescida dos respectivos subsídios 
de refeição, férias e Natal.

O presente despacho produz efeitos desde 1 de Agosto de 2011.
18 de Agosto de 2011. — O Secretário de Estado Adjunto do Primeiro-

-Ministro, Carlos Manuel Félix Moedas.
15262011 

 Despacho n.º 10669/2011
Nos termos do n.º 3 do artigo 2.º do Decreto -Lei n.º 262/88, de 23 

de Julho, nomeio a licenciada Margarida de Rhodes Sérgio Rosado da 
Fonseca para realizar estudos, trabalhos, no âmbito da respectiva espe-
cialidade, na estrutura de missão para acompanhamento da execução do 
memorando conjunto com a União Europeia, o Fundo Monetário Inter-
nacional e Banco Central Europeu designada por ESAME (Estrutura de 
Acompanhamento dos Memorandos), ficando afecta a esta estrutura pelo 
período que a mesma durar, sendo -lhe atribuída a remuneração mensal 
de € 3600 (valor atendendo às reduções legais em vigor) acrescida dos 
respectivos subsídios de refeição, férias e Natal.

O presente despacho produz efeitos a 1 de Agosto de 2011.
18 de Agosto de 2011. — O Secretário de Estado Adjunto do Primeiro-

-Ministro, Carlos Manuel Félix Moedas.
15272011 

 Centro Jurídico

Declaração de rectificação n.º 1337/2011
Ao abrigo da alínea h) do n.º 1 e do n.º 2 do artigo 4.º do Decreto-Lei 

n.º 162/2007, de 3 de Maio, conjugados com o disposto nos n.os 2 e 3 
do artigo 41.º do Código do Procedimento Administrativo, por vacatura 
dos cargos de director e director-adjunto, e com o n.º 2 do artigo 9.º do 
Regulamento de Publicação de Actos no Diário da República, aprovado 
pelo Despacho Normativo n.º 35-A/2008, de 29 de Julho, e alterado 
pelo Despacho Normativo n.º 13/2009, de 1 de Abril, declara-se que 
o despacho n.º 10 236/2011, de 17 de Agosto, publicado no Diário 
da República, 2.ª série, n.º 157, de 17 de Agosto de 2011, saiu com a 
seguinte inexactidão, que, mediante declaração da entidade emitente, 
assim se rectifica:

Na alínea b) do n.º 1, onde se ê «b) Inspecção-Geral das Autarquias 
Locais.» deve ler-se «b) Inspecção-Geral da Administração Local.».

19 de Agosto de 2011. — O Director, em substituição, José Manuel 
Bento Ferreira de Almeida.

15332011 

 Inspecção-Geral das Actividades Culturais

Despacho n.º 10670/2011
Por meu despacho de 27 de Maio de 2011, tornado público através 

do aviso n.º 12 954/2011, publicado no Diário da República n.º 233, 
2.ª série, de 30 de Maio, foi homologada a lista de ordenação final 
dos candidatos referente ao procedimento concursal aberto pelo Aviso 
n.º 24977/2010, publicado no Diário da República n.º 233, 2.ª série, de 
2 de Dezembro de 2010, com vista à ocupação de um posto de trabalho 
do mapa de pessoal da Inspecção -Geral das Actividades Culturais, do 
Ministério da Cultura, da carreira unicategorial de técnico superior, na 
modalidade de relação jurídica de emprego público, titulada por con-
trato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado, na área 
funcional da Divisão de Gestão Financeira e Patrimonial.

Contudo, ponderadas razões de oportunidade política e económico-
-financeira decorrentes do esforço de consolidação orçamental em que 
se baseia a lei do Orçamento do Estado para 2011, designadamente, em 
sede de contenção da despesa com pessoal da administração central do 
Estado, tendo também em conta a tomada de posse do XIX Governo 
Constitucional no passado dia 21 de Junho p. p. e as orientações da 
tutela nesta matéria, determino a suspensão do procedimento com vista 
a estabelecer o posicionamento remuneratório, o qual se encontra pre-
visto no artigo 55.º da Lei n.º 12 -A/2008, de 27 de Fevereiro, na actual 
redacção, conjugado com o artigo 26.º da Lei n.º 55 -A/2010, de 31 de 
Dezembro (Orçamento do Estado para 2011).

18 de Agosto de 2011. — O Inspector -Geral, Luís Silveira Botelho.
205047461 




