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DIÁRIO DA REPÚBLICA — II SÉRIE
Direcção-Geral dos Impostos

Aviso (extracto) n.o 5804/2005 (2.a série). — Por despacho do
director-geral dos Impostos de 19 de Maio de 2005:
Jorge Manuel Mascarenhas Magro, técnico de administração tributária, nível 1 — nomeado, em regime de substituição, chefe de finanças-adjunto do SF de Amares, por vacatura do lugar, com efeitos
reportados a 11 de Abril de 2005.
Emília Maria Moreira Barbosa, técnica de administração tributária,
nível 1 — nomeada, em regime de substituição, chefe de finanças-adjunta do SF do Porto 5, por vacatura do lugar, com efeitos
reportados a 14 de Abril de 2005.
Valeriano dos Santos Guedes, técnico de administração tributária,
nível 1 — nomeado, em regime de substituição, chefe de finanças-adjunto do SF da Trofa, por vacatura do lugar, com efeitos
reportados a 14 de Abril de 2005.
António Manuel Araújo Oliveira, técnico de administração tributária,
nível 1 — nomeado, em regime de substituição, chefe de finanças-adjunto do SF da Maia 2, por vacatura do lugar, com efeitos
reportados a 15 de Fevereiro de 2005.
Alfredo Ferreira Saraiva, técnico de administração tributária,
nível 1 — nomeado, em regime de substituição, chefe de finanças-adjunto do SF do Seixal 1, por impedimento do titular do cargo,
com efeitos reportados a 16 de Fevereiro de 2005.
Graciete Maria Moura Chaves Leandres, técnica de administração
tributária, nível 1 — nomeada, em regime de substituição, chefe
de finanças-adjunta do SF de Vila do Porto, por vacatura do lugar,
com efeitos reportados a 11 de Abril de 2005.
Vítor Manuel Vieira Ferreira Gomes, técnico de administração tributária, nível 1 — nomeado, em regime de substituição, chefe de
finanças-adjunto do SF de Leiria 2, por vacatura do lugar, com
efeitos reportados a 22 de Maio de 2004, e cessa nessa data a
nomeação, em regime de substituição, naquele cargo, a TATA 3,
Maria Lúcia Silva Couto.
27 de Maio de 2005. — O Director de Serviços, Laudelino Pinheiro.
Aviso (extracto) n.o 5805/2005 (2.a série). — Por despacho do
director-geral dos Impostos de 19 de Maio de 2005:
João Carlos Gaspar Simões, técnico de administração tributária,
nível 1 — nomeado, em regime de substituição, chefe de finanças
de Ansião, por vacatura do lugar, com efeitos reportados a 26 de
Abril de 2005.
27 de Maio de 2005. — O Director de Serviços, Laudelino Pinheiro.
Aviso (extracto) n.o 5806/2005 (2.a série). — Por despacho do
director-geral dos Impostos de 19 de Maio de 2005:
Maria Helena Almeida Pedro, técnica de administração tributária-adjunta, nível 3 — nomeada, em regime de substituição, tesoureira
de finanças de Pampilhosa da Serra, por impedimento do titular
do cargo, com efeitos reportados a 1 de Abril e até 29 de Novembro
de 2004.
Maria Helena Almeida Pedro, técnica de administração tributária-adjunta, nível 3 — nomeada, em regime de substituição, tesoureira
de finanças de Pampilhosa da Serra, por vacatura do lugar, com
efeitos reportados a 30 de Novembro de 2004.
27 de Maio de 2005. — O Director de Serviços, Laudelino Pinheiro.
Aviso (extracto) n.o 5807/2005 (2.a série). — Por despacho de
30 de Maio de 2005 da subdirectora-geral, por delegação de competências do director-geral dos Impostos, são nomeados na categoria
de técnico economista principal da carreira técnica economista, da
área de inspecção tributária, do quadro da Direcção-Geral dos Impostos, os candidatos aprovados no concurso interno de acesso limitado,
cujo aviso foi afixado em 27 de Maio de 2003, ficando colocados
nos respectivos quadros de contingentação que actualmente ocupam:
1 — Artur da Silva Tereso.
2 — Joaquim Luís Matos Policarpos Gomes.
3 — Ana Maria da Silva Santos.
4 — Maria do Rosário Coelho da Silva Moura Veloso da Veiga.
5 — Fernanda Maria de Carvalho Seabra.
6 — João Alberto Vilela Carrega.
7 — Maria Cristina Vasconcelos Abreu Flor de Morais Costa Pinto.
8 — Amália Jacinta Sobral.
9 — Maria Judite Silveira Gamboa.
10 — Maria de Lurdes Lourenço da Silva Pina Margalho.
11 — Beatriz Esperança Ferreira Lopes.
12 — Maria do Rosário Petrucci Sousa de Carvalho.
13 — Anabela dos Santos Clemente.
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14 — Luísa Maria Soares Xavier.
15 — Joaquim Ribeiro de Sousa Catarino.
16 — Pedro Roquette Álvares.
17 — Manuel Alípio Santos Calvão.
18 — Maria Manuel Caeiro Mira.
(Isento de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)
30 de Maio de 2005. — O Director de Serviços, Laudelino Pinheiro.

Direcção-Geral de Protecção Social aos Funcionários
e Agentes da Administração Pública (ADSE)
Despacho n.o 12 912/2005 (2.a série). — Considerando que
actualmente se verifica a vacatura do lugar de director de serviços
de Administração do quadro de pessoal da Direcção-Geral de Protecção Social aos Funcionários e Agentes da Administração Pública
(ADSE):
Ao abrigo do disposto no artigo 27.o, conjugado com o n.o 3 do
artigo 21.o, da Lei n.o 2/2004, de 15 de Janeiro, nomeio a licenciada
Maria de Lurdes Lemos Teixeira para exercer o cargo acima referido,
em regime de substituição e por urgente conveniência de serviço,
com efeitos a partir de 13 de Maio de 2005.
A presente nomeação fundamenta-se no facto de a nomeada reunir
os requisitos legais exigíveis para o provimento do cargo e possuir
experiência e conhecimentos adequados para o exercício do mesmo,
como se evidencia pela nota curricular anexa ao presente despacho.
12 de Maio de 2005. — O Director-Geral, Luís Manuel dos Santos
Pires.
Síntese curricular
A) Habilitações literárias: licenciatura em Organização e Gestão
de Empresas pelo Instituto Superior de Ciências do Trabalho e da
Empresa; licenciatura em Direito pela Universidade Internacional,
em Lisboa; 4.o curso de pós-licenciatura em Estudos Europeus, dominante económica, na Faculdade de Ciências da Universidade Católica
Portuguesa e estágio de advocacia.
B) Habilitações profissionais: curso de informática de gestão, no
INA curso de mapper no Instituto de Informática do Ministério das
Finanças; curso de técnicas e critérios de tomada de decisão, no INA;
curso sobre o POC — principais inovações; curso sobre a gestão orçamental pública; curso sobre novas tecnologias na modernização administrativa, modernização dos serviços públicos administrativos; e curso
sobre o novo estatuto do pessoal dirigente.
C) Actividade profissional: chefe de divisão de Contabilidade, na
11.a Delegação da actual Direcção-Geral do Orçamento, coordenando
as áreas dos ensinos superior, preparatório e secundário no que diz
respeito à parte financeira e de recursos humanos (14 de Abril de
1993 a 31 de Junho de 1996). Directora dos Serviços Centrais, no
Instituto Camões, onde coordenava as áreas financeira, de recursos
humanos e patrimonial (1 de Julho de 1996 a 12 de Maio de 2005).

MINISTÉRIOS DAS FINANÇAS E DA CIÊNCIA,
TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
Despacho conjunto n.o 381/2005. — A condução de viaturas oficiais por funcionários ou agentes da Administração Pública, ainda
que não integrados na carreira de motorista, está consignada no Decreto-Lei n.o 490/99, de 17 de Novembro.
A exercitação de tal possibilidade, de natureza necessariamente
excepcional, depende da verificação de determinadas circunstâncias,
nomeadamente as decorrentes das atribuições de cada serviço.
O Estádio Universitário de Lisboa, I. P., é um organismo da administração indirecta do Estado e prossegue atribuições do Ministério
da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior focalizadas no desenvolvimento do desporto no ensino superior, através do apoio ao respectivo
movimento associativo e da colaboração com os estabelecimentos de
ensino superior, implicando constantes deslocações do seu pessoal.
Assim, e com vista a uma maior racionalização dos meios afectos
ao Estádio Universitário de Lisboa, I. P., que, dispondo de duas viaturas, não está dotado de qualquer funcionário ou agente que detenha
a categoria de motorista, nos termos do n.o 3 do artigo 2.o do Decreto-Lei n.o 490/99, de 17 de Novembro, determina-se o seguinte:
1 — É conferida permissão genérica de condução de viaturas oficiais
afectas ao Estádio Universitário de Lisboa, I. P., aos seguintes dirigentes e funcionários daquele serviço:
Dr. João Manuel da Silva Roquete, presidente;
Dr. Carlos Manuel Morais Valente, vice-presidente;
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Dr. Luís Filipe de Menezes Montenegro Romeu, coordenador
dos serviços técnico-desportivos;
Arquitecto Vítor Rodrigues Marques, técnico superior de
1.a classe;
Vítor Ferreira Marques, assistente administrativo principal.
2 — A permissão genérica conferida pelo número anterior rege-se
pelo disposto no Decreto-Lei n.o 490/99, de 17 de Novembro, e demais
legislação aplicável, e caduca, para cada um deles, com o termo das
funções em que se encontram actualmente investidos.
28 de Abril de 2005. — O Ministro de Estado e das Finanças, Luís
Manuel Moreira de Campos e Cunha. — O Ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, José Mariano Rebelo Pires Gago.

MINISTÉRIO DA DEFESA NACIONAL
EXÉRCITO

Comando da Instrução
Despacho n.o 12 913/2005 (2.a série). — Subdelegação de competências no comandante, no exercício de funções em substituição, da
Unidade de Apoio do Aquartelamento da Amadora. — 1 — Ao abrigo
da delegação de competências que me é conferida pelo n.o 2 do despacho n.o 2913/2005, do general Chefe do Estado-Maior do Exército,
publicado no Diário da República, 2.a série, n.o 29, de 10 de Fevereiro
de 2005, subdelego no comandante, no exercício de funções em substituição, da Unidade de Apoio do Aquartelamento da Amadora,
tenente-coronel INF NIM 14776481, António Manuel Amaro Ventura, a competência conferida pela alínea a) do n.o 1 do artigo 17.o
do Decreto-Lei n.o 197/99, de 8 de Junho, para autorizar e realizar
despesas com a locação e aquisição de bens e serviços e com empreitadas de obras públicas, bem como para praticar todos os demais
actos decisórios previstos naquele mesmo diploma, até ao limite de
E 30 000.
2 — Ao abrigo da delegação de competências que me é conferida
pela alínea c) do n.o 1 do despacho n.o 2913/2005, do general Chefe
do Estado-Maior do Exército, publicado no Diário da República,
2.a série, n.o 29, de 10 de Fevereiro de 2005, subdelego no comandante,
no exercício de funções em substituição, da Unidade de Apoio do
Aquartelamento da Amadora, tenente-coronel INF NIM 14776481,
António Manuel Amaro Ventura, a competência para autorizar a
concessão de credenciações nacionais no grau «Confidencial», nos
termos da alínea b) do n.o 2 do capítulo IV do SEGMIL 1, de 16
de Outubro de 1986, ao pessoal sob o seu comando.
3 — O presente despacho produz efeitos a partir de 2 de Maio
de 2005, ficando por este meio ratificados todos os actos entretanto
praticados pelo comandante, no exercício de funções em substituição,
da Unidade de Apoio do Aquartelamento da Amadora que se incluam
no âmbito desta subdelegação de competências.
23 de Maio de 2005. — O Comandante, Luís Nelson Ferreira dos
Santos, tenente-general.

Comando do Pessoal
Direcção de Administração e Mobilização do Pessoal
Portaria n.o 664/2005 (2.a série). — Manda o Chefe do Estado-Maior do Exército que o militar em seguida mencionado tenha
a situação que a seguir lhe vai indicada:
SMOR INF (09211074) Abílio Pereira de Magalhães — passa à situação de reserva, nos termos da alínea c) do n.o 1 do artigo 152.o
do EMFAR, devendo ser considerado nesta situação desde 1 de
Abril de 2005. Fica com a remuneração mensal de E 2187,33. Conta
36 anos, 3 meses e 11 dias de serviço, nos termos do artigo 45.o
do EMFAR.
2 de Maio de 2005. — Pelo Chefe do Estado-Maior do Exército,
por subdelegação, o Director, Joaquim Formeiro Monteiro, major-general.
Portaria n.o 665/2005 (2.a série). — Manda o Chefe do Estado-Maior do Exército que o militar em seguida mencionado tenha
a situação que a seguir lhe vai indicada:
SMOR INF (00827675) Francisco Luís Martins Cardoso — passa à
situação de reserva, nos termos da alínea c) do n.o 1 do artigo 152.o
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do EMFAR, devendo ser considerado nesta situação desde 1 de
Abril de 2005. Fica com a remuneração mensal de E 2187,33. Conta
37 anos, 9 meses e 7 dias de serviço, nos termos do artigo 45.o
do EMFAR.
2 de Maio de 2005. — Pelo Chefe do Estado-Maior do Exército,
por subdelegação, o Director, Joaquim Formeiro Monteiro, major-general.
Portaria n.o 666/2005 (2.a série). — Manda o Chefe do Estado-Maior do Exército que o militar em seguida mencionado tenha
a situação que a seguir lhe vai indicada:
SCH PARAQ (03643078) Mário Fernandes Rodrigues — passa à
situação de reserva, nos termos da alínea c) do n.o 1 do artigo 152.o
do EMFAR, devendo ser considerado nesta situação desde 23 de
Novembro de 2004. Fica com a remuneração mensal de E 1954,41.
Conta 37 anos, 4 meses e 14 dias de serviço, nos termos do artigo 45.o
do EMFAR.
2 de Maio de 2005. — Pelo Chefe do Estado-Maior do Exército,
por subdelegação, o Director, Joaquim Formeiro Monteiro, major-general.
Portaria n.o 667/2005 (2.a série). — Manda o Chefe do Estado-Maior do Exército que o militar em seguida mencionado tenha
a situação que a seguir lhe vai indicada:
SCH PARAQ (19292377) Valdemar Borba Gonçalves Dias — passa
à situação de reserva, nos termos da alínea c) do n.o 1 do artigo 152.o
do EMFAR, devendo ser considerado nesta situação desde 19 de
Novembro de 2004. Fica com a remuneração mensal de
E 1954,41. Conta 39 anos, 9 meses e 21 dias de serviço, nos termos
do artigo 45.o do EMFAR.
2 de Maio de 2005. — Pelo Chefe do Estado-Maior do Exército,
por subdelegação, o Director, Joaquim Formeiro Monteiro, major-general.
Portaria n.o 668/2005 (2.a série). — Manda o Chefe do Estado-Maior do Exército que o militar em seguida mencionado tenha
a situação que a seguir lhe vai indicada:
1SAR QAMAN (09326276) Alcino do Nascimento Neves — passa
à situação de reserva, nos termos da alínea c) do n.o 1 do artigo 152.o
do EMFAR, devendo ser considerado nesta situação desde 3 de
Abril de 2005. Fica com a remuneração mensal de E 1478,51. Conta
36 anos, 2 meses e 27 dias de serviço, nos termos do artigo 45.o
do EMFAR.
2 de Maio de 2005. — Pelo Chefe do Estado-Maior do Exército,
por subdelegação, o Director, Joaquim Formeiro Monteiro, major-general.
Portaria n.o 669/2005 (2.a série). — Manda o Chefe do Estado-Maior do Exército que o militar em seguida mencionado tenha
a situação que a seguir lhe vai indicada:
SAJ PARAQ (02562679) António Gomes da Silva — passa à situação
de reserva, nos termos da alínea c) do n.o 1 do artigo 152.o do
EMFAR, devendo ser considerado nesta situação desde 1 de Fevereiro de 2005. Fica com a remuneração mensal de E 1931,73. Conta
36 anos, 9 meses e 28 dias de serviço, nos termos do artigo 45.o
do EMFAR.
2 de Maio de 2005. — Pelo Chefe do Estado-Maior do Exército,
por subdelegação, o Director, Joaquim Formeiro Monteiro, major-general.
Portaria n.o 670/2005 (2.a série). — Manda o Chefe do Estado-Maior do Exército que o militar em seguida mencionado tenha
a situação que a seguir lhe vai indicada:
1SAR QAMAN (05690869) Francisco Tomás Ricardo — passa à situação de reserva, nos termos da alínea c) do n.o 1 do artigo 152.o
do EMFAR, devendo ser considerado nesta situação desde 15 de
Março de 2005. Fica com a remuneração mensal de E 1478,51.
Conta 41 anos, 2 meses e 22 dias de serviço, nos termos do artigo 45.o
do EMFAR.
2 de Maio de 2005. — Pelo Chefe do Estado-Maior do Exército,
por subdelegação, o Director, Joaquim Formeiro Monteiro, major-general.

