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PARTE C
MINISTÉRIO DAS FINANÇAS
E DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
Direcção-Geral do Orçamento
Despacho (extracto) n.o 6688/2007
Por despacho de 7 de Março de 2007 do subdirector-geral do Orçamento, em substituição do director-geral, foi nomeada a licenciada
Carla Susana da Silva Serrano a título definitivo, na sequência de
concurso interno de ingresso e aprovação em estágio, na categoria
de técnico superior de orçamento e conta, da carreira técnica superior
de orçamento e conta, do quadro de pessoal da Direcção-Geral do
Orçamento, nos termos dos artigos 29.o e 30.o da Lei n.o 2/2004,
de 15 de Janeiro, republicada pela Lei n.o 51/2005, de 30 de Agosto.
8 de Março de 2007. — O Subdirector-Geral, Eduardo Sequeira.

MINISTÉRIOS DAS FINANÇAS E DA ADMINISTRAÇÃO
PÚBLICA E DA DEFESA NACIONAL
Despacho n.o 6689/2007
A Lei n.o 34/98, de 18 de Julho, regulamentada pelo Decreto-Lei
n.o 161/2001, de 22 de Maio, alterado pelo Decreto-Lei n.o 170/2004,
de 16 de Julho, veio estabelecer um regime excepcional de apoio
aos ex-prisioneiros de guerra, nomeadamente a atribuição de uma
pensão.
Assim, nos termos do disposto no n.o 1 do artigo 14.o do Decreto-Lei
n.o 161/2001, de 22 de Maio, com as alterações introduzidas pelo
Decreto-Lei n.o 170/2004, de 16 Julho, e concluída que está a instrução
dos processos pelo respectivo ramo das Forças Armadas, determina-se
a concessão da pensão a que se refere o artigo 4.o do referido decreto-lei, aos seguintes ex-prisioneiros de guerra:
Alberto Ferreira Lopes.
António José Cunha.
António Manuel Loureiro da Silva.
Manuel Pinto Faria.
Observando-se o disposto no artigo 3.o do Decreto-Lei n.o 170/2004,
de 16 de Julho, as pensões supra-referidas são devidas desde 1 de
Janeiro de 2004.
12 de Março de 2007. — O Ministro de Estado e das Finanças,
Fernando Teixeira dos Santos. — O Secretário de Estado da Defesa
Nacional e dos Assuntos do Mar, João António da Costa Mira Gomes.
Despacho n.o 6690/2007
o

A Lei n. 34/98, de 18 de Julho, regulamentada pelo Decreto-Lei
n.o 161/2001, de 22 de Maio, alterado pelo Decreto-Lei n.o 170/2004,
de 16 de Julho, veio estabelecer um regime excepcional de apoio
aos ex-prisioneiros de guerra, nomeadamente a atribuição de uma
pensão.
Assim, nos termos do disposto no n.o 1 do artigo 14.o do Decreto-Lei
n.o 161/2001, de 22 de Maio, com as alterações introduzidas pelo
Decreto-Lei n.o 170/2004, de 16 Julho, e concluída que está a instrução
dos processos pelo respectivo ramo das Forças Armadas, determina-se
a concessão aos ex-prisioneiros de guerra constantes da lista anexa
ao presente despacho, do qual faz parte integrante, a pensão a que
se refere o artigo 4.o do referido decreto-lei.

Inocêncio Teixeira da Costa.
Joaquim Fernando Pereira de Andrade.
José Domingos Fontes.
Júlio Alves de Moura.
Rafael Barros de Azevedo.

MINISTÉRIO DA DEFESA NACIONAL
Gabinete do Secretário de Estado da Defesa
Nacional e dos Assuntos do Mar
Despacho n.o 6691/2007
1 — No uso das competências delegadas pelo despacho n.o 18 236/2006,
de 3 de Agosto, do Ministro da Defesa Nacional, publicado no Diário
da República, 2.a série, n.o 173, de 7 de Setembro de 2006, e nos termos
do artigo 4.o do estatuto dos militares em acções de cooperação técnico-militar concretizadas em território estrangeiro, aprovado pelo Decreto-Lei n.o 238/96, de 13 de Dezembro, nomeio o TEN CAV 05613296,
Eduardo Jorge Pereira Gomes, por um período de 120 dias, para desempenhar funções de assessoria técnica, no âmbito do projecto n.o 4, «Apoio
técnico à Polícia Militar», inscrito no Programa Quadro da Cooperação
Técnico-Militar com a República de Moçambique.
2 — De acordo com o n.o 5.o da portaria n.o 87/99 (2.a série), de
30 de Dezembro de 1998, publicada no Diário da República, 2.a série,
de 28 de Janeiro de 1999, o militar nomeado irá desempenhar funções
em país da classe C.
27 de Fevereiro de 2007. — O Secretário de Estado da Defesa
Nacional e dos Assuntos do Mar, João António da Costa Mira Gomes.
Despacho n.o 6692/2007
1 — No uso das competências delegadas pelo despacho n.o 18
236/2006, de 3 de Agosto, do Ministro da Defesa Nacional, publicado
no Diário da República, 2.a série, n.o 173, de 7 de Setembro de
2006, e nos termos do artigo 4.o do estatuto dos militares em acções
de cooperação técnico-militar concretizadas em território estrangeiro,
aprovado pelo Decreto-Lei n.o 238/96, de 13 de Dezembro, nomeio
o 2SAR RC PE 09739200, Hélder Manuel Nabais Andrade, por um
período de 120 dias, para desempenhar funções de assessoria técnica,
no âmbito do projecto n.o 4, «Apoio técnico à Polícia Militar», inscrito
no Programa Quadro da Cooperação Técnico-Militar com a República
de Moçambique.
2 — De acordo com o n.o 5.o da portaria n.o 87/99 (2.a série), de
30 de Dezembro de 1998, publicada no Diário da República, 2.a série,
de 28 de Janeiro de 1999, o militar nomeado irá desempenhar funções
em país da classe C.
27 de Fevereiro de 2007. — O Secretário de Estado da Defesa
Nacional e dos Assuntos do Mar, João António da Costa Mira Gomes.
Despacho n.o 6693/2007

ANEXO

1 — No uso das competências delegadas pelo despacho
n.o 18 236/2006, de 3 de Agosto, do Ministro da Defesa Nacional,
publicado no Diário da República, 2.a série, n.o 173, de 7 de Setembro
de 2006, e nos termos do artigo 4.o do estatuto dos militares em
acções de cooperação técnico-militar concretizadas em território
estrangeiro, aprovado pelo Decreto-Lei n.o 238/96, de 13 de Dezembro, nomeio o TCOR CAV 12763583, Carlos Manuel Siborro Reis,
por um período de 365 dias, no desempenho de funções de director
técnico, em regime de não residente, no âmbito do projecto n.o 4,
«Apoio técnico à Polícia Militar», inscrito no Programa Quadro da
Cooperação Técnico-Militar com a República de Moçambique.
2 — De acordo com o n.o 5.o da portaria n.o 87/99 (2.a série), de
30 de Dezembro de 1998, publicada no Diário da República, 2.a série,
de 28 de Janeiro de 1999, o militar nomeado irá desempenhar funções
em país da classe C.

António Pereira Brás.
Daniel Correia Barbosa.
Diamantino do Nascimento Grande.

27 de Fevereiro de 2007. — O Secretário de Estado da Defesa
Nacional e dos Assuntos do Mar, João António da Costa Mira Gomes.

12 de Março de 2007. — O Ministro de Estado e das Finanças,
Fernando Teixeira dos Santos. — O Secretário de Estado da Defesa
Nacional e dos Assuntos do Mar, João António da Costa Mira Gomes.

