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Aviso (extrato) n.º 130/2014

Louvor n.º 4/2014

Considerando o disposto no n.º 2 e 3.º do artigo 23.º da Lei n.º 2/2004,
de 15 de janeiro, alterada e republicada pela Lei n.º 51/2005, de 30 de
agosto, na redação dada pelas Leis n.os 64-A/2008, de 31 de dezembro,
3-B/2010, de 28 de abril e 64/2011, de 22 de dezembro, foi renovada,
por despacho do Senhor Diretor-Geral da Autoridade Tributária e Aduaneira, a comissão de serviço da licenciada Isabel Maria de Sousa Alves,
no cargo de Chefe da Divisão de Justiça Contenciosa da Direção de
Finanças de Lisboa.

Louvo a Subtenente 9101709 Ana Margarida Soares da Silva pela
extraordinária qualidade das funções desempenhadas, total dedicação
ao serviço, permanente vontade de bem servir, elevada competência e
brio profissional revelados durante cerca de quatro anos em que prestou
serviço como elemento das Equipas de Divulgação do Dia da Defesa
Nacional, na Direção-Geral de Pessoal e Recrutamento Militar.
O seu espírito de missão e a sua inegável disponibilidade para o
serviço em muito contribuiu para o regular funcionamento dos Centros
de Divulgação de Defesa Nacional e a sua elevada capacidade de comunicação revelou-se essencial para que os jovens convocados ficassem
esclarecidos sobre a finalidade do Dia da Defesa Nacional e com uma
melhor imagem e conhecimento das Forças Armadas Portuguesas.
No desempenho das suas funções nesta Direção-Geral, evidenciou
ser uma oficial com sólida formação tendo demonstrado, em todas as
circunstâncias, uma conduta profissional irrepreensível e um excecional
sentido do dever.
Militar aprumada e disciplinada manteve sempre na sua relação com
superiores e pares uma postura leal e uma sã camaradagem, granjeando
o respeito e consideração de todos os que com ela trabalharam.
Assim, pelas excecionais qualidades e virtudes militares, dotes de
lealdade e competência profissional demonstradas, é de toda a justiça
considerar os serviços prestados pela Subtenente Ana Silva como merecedores de público reconhecimento.

20 de dezembro de 2013. — O Chefe de Divisão, Manuel Silvares
Pinheiro.
207490981

Direção-Geral do Tesouro e Finanças
Aviso n.º 131/2014
No âmbito do artigo 27.º do Decreto-Lei n.º 349/98, de 11 de novembro, na redação dada pelo Decreto-Lei n.º 320/2000, de 15 de dezembro,
e em conformidade com o disposto na alínea b) do n.º 10 da Portaria
n.º 1177/2000, de 15 de dezembro, com a redação dada pela Portaria
n.º 310/2008, de 23 de abril, dá-se conhecimento que a “taxa de referência para o cálculo das bonificações” (TRCB) a vigorar entre 1 de
janeiro e 30 de junho de 2014 é de 0,831 %.
3 de dezembro de 2013. — A Diretora-Geral, Elsa Roncon Santos.
207485724

22 de novembro de 2013. — O Diretor-Geral, Alberto Rodrigues
Coelho.
207487125

Despacho n.º 121/2014
Designo para me substituir, na minha ausência em gozo de férias, no
próximo dia 22 de novembro de 2013, a Subdiretora-Geral do Tesouro
e Finanças, licenciada Maria João Dias Pessoa de Araújo.
21 de novembro de 2013. — A Diretora-Geral, Elsa Roncon Santos.
207487506
Despacho n.º 122/2014
Designo para me substituir, na minha ausência em gozo de férias, no
próximo dia 20 de dezembro de 2013, a Subdiretora-Geral do Tesouro
e Finanças, licenciada Maria João Dias Pessoa de Araújo.
18 de dezembro de 2013. — A Diretora-Geral, Elsa Roncon Santos.
207487644

MINISTÉRIO DA DEFESA NACIONAL
Direção-Geral de Pessoal e Recrutamento Militar
Louvor n.º 3/2014
Louvo a Tenente 135668-C Sónia Margarida Gonçalves de Oliveira,
porque durante cerca de três anos em que prestou serviço como oficial das
Equipas de Divulgação do Dia da Defesa Nacional, na Direção-Geral de
Pessoal e Recrutamento Militar, demonstrou extraordinárias qualidades
de trabalho, total dedicação pelo serviço, permanente vontade de bem
servir, muita competência e brio profissional.
O seu espírito de missão e a sua inegável capacidade de liderança em
muito contribuíram para que os jovens convocados ficassem esclarecidos
sobre a finalidade do Dia da Defesa Nacional, mais sensibilizados para a
temática da Defesa Nacional e com uma melhor imagem e conhecimento
das Forças Armadas Portuguesas.
No desempenho das suas funções nesta Direção-Geral, evidenciou
ser uma oficial extremamente bem formada, não só a nível militar como
também na área da Comunicação Organizacional, tendo demonstrado,
em todas as circunstâncias, uma conduta profissional irrepreensível,
um excecional sentido do dever e uma permanente dedicação e disponibilidade para o serviço, qualidades que contribuíram decisivamente
para o cumprimento integral e sem falhas das importantes tarefas que
lhe foram confiadas ao nível do Dia da Defesa Nacional e das ações de
Promoção e Divulgação do atual modelo de Serviço Militar.
As razões apontadas e a sua postura de leal e constante colaboração,
trato fácil, aliados a uma sã camaradagem de que sempre deu provas,
impõem-na ao respeito e consideração de todos, sendo de toda a justiça
considerar os serviços por si prestados como de muito mérito e dignos
deste testemunho de apreço.
14 de novembro de 2013. — O Diretor-Geral, Alberto Rodrigues
Coelho.
207487028

MARINHA

Superintendência dos Serviços do Pessoal
Despacho n.º 123/2014
Artigo único
Manda o Almirante Chefe do Estado-Maior da Armada ao abrigo da
alínea c) do n.º 1 do artigo 159.º do Estatuto dos Militares das Forças
Armadas, com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 166/2005,
de 23 de setembro, tendo em consideração as disposições transitórias
previstas no artigo 3.º do último diploma e a norma interpretativa estatuída no artigo 2.º do Decreto-Lei n.º 239/2006, de 22 de dezembro,
passar à situação de reforma, em 30 de novembro de 2013, o 68671
SMOR A Carlos Hélio Lopes Silva.
11 de dezembro de 2013. — Por subdelegação do Diretor do Serviço de Pessoal, o Chefe da Repartição de Efetivos e Registos, Miguel
Nuno Pereira de Matos Machado da Silva, capitão-de-mar-e-guerra.
207487158
FORÇA AÉREA

Comando Aéreo
Despacho n.º 124/2014
1 — Ao abrigo da autorização que me é conferida pelo n.º 1 do artigo 36.º do Código do Procedimento Administrativo, subdelego no
comandante da Base Aérea n.º 5, coronel PILAV/062336-K, Alberto
Manuel Alves Francisco, a competência que me foi delegada pelo n.º 1
do despacho n.º 846/2013, de 7 de janeiro, do Chefe do Estado-Maior
da Força Aérea, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 11, de
16 de janeiro de 2013, para:
a) Cobrar receitas e assinar a documentação relativa à execução da
gestão financeira da Base Aérea n.º 5;
b) A autorização e a emissão dos meios de pagamento, referidos no
n.º 1 do artigo 29.º do Decreto-Lei n.º 155/92, de 28 de julho.
2 — Ao abrigo da autorização que me é conferida pelo n.º 2 do artigo 36.º do Código do Procedimento Administrativo, subdelego no
comandante da Base Aérea n.º 5, coronel PILAV/062336-K, Alberto
Manuel Alves Francisco, a competência para autorizar a realização de
despesas com empreitadas de obras públicas, locação e aquisição de bens
e serviços, que me foi subdelegada pela alínea a) do n.º 2 do despacho
n.º 846/2013, de 7 de janeiro, do Chefe do Estado-Maior da Força Aérea,
publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 11, de 16 de janeiro de
2013, até ao montante de € 100 000.

