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PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA

Secretaria-Geral

Aviso n.o 10 279/2003 (2.a série). — Por despacho do secretário-
-geral da Presidência da República de 22 de Setembro de 2003:

Manuel da Apresentação Gonçalves da Silva, motorista de ligeiros
do quadro de pessoal da Secretaria-Geral da Presidência da Repú-
blica — nomeado, procedendo concurso, encarregado do parque
de viaturas automóveis do mesmo quadro. (Não carece de fisca-
lização prévia do Tribunal de Contas.)

23 de Setembro de 2003. — O Secretário-Geral, José Vicente de
Bragança.

Chancelaria das Ordens Honoríficas Portuguesas

Despacho n.o 18 956/2003 (2.a série). — Por despacho do Minis-
tro dos Negócios Estrangeiros e das Comunidades Portuguesas de
9 de Julho de 2003, foi autorizada a individualidade indicada a aceitar
a seguinte condecoração:

Engenheiro António Manuel de Oliveira Guterres — agraciado com
o grau de Grã-Cruz da Ordem da Estrela da Roménia e o Collar
da Ordem de Isabel a Católica de Espanha.

Por despacho do Ministro dos Negócios Estrangeiros e das Comu-
nidades Portuguesas de 15 de Julho de 2003, foi autorizada a indi-
vidualidade indicada a aceitar a seguinte condecoração:

Prof. Doutor Manuel Leal da Costa Lobo — agraciado com o grau
de Oficial da Ordem de Mérito da República Federal da Alemanha.

Por despacho do Ministro dos Negócios Estrangeiros e das Comu-
nidades Portuguesas de 20 de Agosto de 2003, foi autorizada a indi-
vidualidade indicada a aceitar a seguinte condecoração:

José Joaquim da Cunha Monteiro, coordenador de investigação cri-
minal da Polícia Judiciária — agraciado com a Cruz de Mérito Poli-
cial com distintivo branco do Brasil.

24 de Setembro de 2003. — O Secretário-Geral das Ordens, José
Vicente de Bragança.

PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS

Gabinete do Ministro da Presidência

Despacho n.o 18 957/2003 (2.a série). — Nos termos do n.o 2
do artigo 6.o do Regulamento Interno do Conselho Superior de Esta-
tística, delego no seu vice-presidente as competências para convocar
as reuniões plenárias e as sessões restritas, e estabelecer as respectivas
ordens de trabalho, as quais me são atribuídas no artigo 5.o do mesmo
Regulamento.

16 de Setembro de 2003. — O Ministro da Presidência, Nuno Albu-
querque Morais Sarmento.

Instituto do Desporto de Portugal

Despacho (extracto) n.o 18 958/2003 (2.a série). — Por des-
pachos de 3 de Setembro de 2003 do presidente do Instituto do Des-
porto de Portugal e de 8 de Setembro de 2003 da directora regional
de Educação Especial e Reabilitação da Região Autónoma da
Madeira:

Paulo Jorge Freitas Gonçalves, técnico superior de 1.a classe do quadro
de pessoal da Direcção Regional de Educação Especial e Rea-
bilitação da Região Autónoma da Madeira — autorizada a requi-
sição por um ano, renovável até três anos, nos termos do artigo 27.o
do Decreto-Lei n.o 427/89, de 7 de Dezembro, com efeitos a partir
de 1 de Setembro de 2003. (Não carece de fiscalização prévia do
Tribunal de Contas.)

24 de Setembro de 2003. — A Chefe de Divisão de Pessoal e Expe-
diente, Joana Zorro.

Instituto Nacional de Estatística

Aviso n.o 10 280/2003 (2.a série). — O artigo 32.o do Regime
do Arrendamento Urbano, aprovado pelo Decreto-Lei n.o 321-B/90,
de 15 de Outubro, na redacção que lhe foi dada pelo Decreto-Lei
n.o 329-B/2000, de 22 de Dezembro, atribui ao Instituto Nacional
de Estatística o apuramento do coeficiente de actualização anual de
renda dos diversos tipos de arrendamento, incumbindo-o de publicar
no Diário da República, até 30 de Outubro, o aviso com o referido
coeficiente.

Nestes termos, torna-se público, em cumprimento do disposto no
n.o 2 do artigo 32.o do Decreto-Lei n.o 321-B/90, de 15 de Outubro,
na redacção que lhe foi dada pelo Decreto-Lei n.o 329-B/2000, de
22 de Dezembro, que o coeficiente de actualização dos diversos tipos
de arrendamento, para vigorar no ano civil de 2004, é de 1,037.

17 de Setembro de 2003. — O Director do Departamento Jurídico,
por delegação da direcção, Rui Matos.

MINISTÉRIO DAS FINANÇAS

Direcção-Geral das Alfândegas e dos Impostos
Especiais sobre o Consumo

Despacho (extracto) n.o 18 959/2003 (2.a série). — Pelo des-
pacho n.o 2324/2003-XV, de 22 de Setembro de 2003, do Secretário
de Estado dos Assuntos Fiscais:

António Tiago Valente Ricardo, reverificador assessor principal —
nomeado, em comissão de serviço, director da Alfândega de Ponta
Delgada, com efeitos a partir de 22 de Setembro de 2003. (Não
carece de fiscalização do Tribunal de Contas.)

24 de Setembro de 2003. — O Director de Serviços de Gestão de
Recursos Humanos, Vasco Manuel de Carvalho Costa Ramos.

Direcção-Geral dos Impostos

Aviso (extracto) n.o 10 281/2003 (2.a série). — Por despacho
do director-geral dos Impostos de 16 de Setembro de 2003:

Emídio Maranha de Almeida Santos, técnico de administração tri-
butário-adjunto, nível 3 — nomeado, em regime de substituição,
adjunto chefe do S. F. da Mealhada, nível 1, por impedimento do
titular do cargo, com efeitos reportados a 12 de Fevereiro de 2003.

José Augusto Azenha Eulálio, técnico de administração tributário-
-adjunto, nível 3 — nomeado, em regime de substituição, adjunto
chefe do S. F. de Montemor-o-Velho, nível 1, por vacatura do lugar,
com efeitos reportados a 25 de Junho de 2003.

António Leal Valente, técnico de administração tributário-adjunto,
nível 3 — nomeado, em regime de substituição, adjunto chefe do
S. F. de Montemor-o-Velho, nível 1, por impedimento do titular
do cargo, com efeitos reportados a 25 de Junho de 2003.

Ana Cristina Couceiro da Silva Coelho, técnica de administração tri-
butária-adjunta, nível 3 — nomeada, em regime de substituição,
adjunta chefe do S. F. de Montemor-o-Velho, nível 1, por vacatura
do lugar, com efeitos reportados a 25 de Junho de 2003.

Albano Lopes Galvão, técnico de administração tributário-adjunto,
nível 3 — nomeado, em regime de substituição, adjunto chefe do
S. F. de Oliveira do Hospital, nível 1, por vacatura do lugar, com
efeitos reportados a 26 de Maio de 2003.

Maria da Graça Teixeira Simões Ferreira, técnica de administração
tributária-adjunta, nível 3 — nomeada, em regime de substituição,
adjunta chefe do S. F. de Penacova, nível 2, por vacatura do lugar,
com efeitos reportados a 26 de Maio de 2003.

Maria de Fátima Vicente da Silva Pires, técnica de administração
tributária, nível 1 — nomeada, em regime de substituição, adjunta
chefe do S. F. de Lagos, nível 1, por vacatura do lugar, com efeitos
reportados a 25 de Julho de 2003.

Rita Maria Medeiros Gonçalves S. Maciel, técnica de administração
tributária-adjunta, nível 3 — nomeada, em regime de substituição,
adjunta chefe do S. F. da Madalena, nível 1, por vacatura do lugar,
com efeitos reportados a 1 de Julho de 2003.

Jorge Manuel Baptista Alho, técnico de administração tributário-ad-
junto, nível 3 — nomeado, em regime de substituição, adjunto chefe
do S. F. da Amadora 2, nível 1, por vacatura do lugar, com efeitos
reportados a 1 de Abril de 2003.

Virgílio Ferreira da Rocha, técnico de administração tributário-ad-
junto, nível 3 — nomeado, em regime de substituição, adjunto chefe


