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PARTE C
PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS

MINISTÉRIO DA DEFESA NACIONAL

Secretaria-Geral

ESTADO-MAIOR-GENERAL DAS FORÇAS ARMADAS

Despacho n.o 21 914/2007

Gabinete do Chefe do Estado-Maior-General
das Forças Armadas

Por meu despacho de 30 de Julho de 2007, foi autorizada a licença
sem vencimento de longa duração, ao abrigo do artigo 78.o do Decreto-Lei n.o 100/99, de 31 de Março, na redacção que lhe foi dada
pelo Decreto-Lei n.o 169/2006, de 17 de Agosto, ao técnico superior
principal do quadro de pessoal desta Secretaria-Geral António de
Magalhães Pinto Mendes, com efeitos a 1 de Setembro de 2007. (Isento
de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)

Despacho n.o 21 916/2007

24 de Agosto de 2007. — O Secretário-Geral, José Maria Belo de
Sousa.

No uso da delegação de competência que me foi conferida pelo
despacho n.o 1181/2007, de 10 de Janeiro, do general Chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas, publicado no Diário da República, 2.a série, n.o 17, de 24 de Janeiro de 2007, nomeio o sargento-ajudante R (139180) Adelino da Conceição Lopes de Carvalho
para o cargo de sargento-adjunto da Repartição de Operações do
Comando Operacional da Madeira (cargo de código 100.017.12), em
substituição do sargento-ajudante R (308178) Francisco Manuel de
Oliveira Dias, que fica exonerado do referido cargo pelo presente
despacho, o qual produz efeitos desde 28 de Agosto de 2007 - (Isento
de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)

MINISTÉRIOS DOS NEGÓCIOS ESTRANGEIROS
E DA AGRICULTURA, DO DESENVOLVIMENTO
RURAL E DAS PESCAS

31 de Agosto de 2007. — O Adjunto do CEMGFA, António Carlos
Mimoso e Carvalho, tenente-general PILAV.

Despacho n.o 21 915/2007
Nos termos conjugados da alínea a) do n.o 1 do artigo 89.o e do
n.o 1 do artigo 92.o do Decreto-Lei n.o 100/99, de 31 de Março, é
concedida a José António Dias Garção, inspector-adjunto especialista
principal, da carreira de inspector-adjunto, do quadro de pessoal da
ex-Inspecção-Geral das Pescas, licença sem vencimento para o exercício de funções em organismo internacional, na qualidade de agente
temporário, no cargo de coordenador de operações de controlo da
Agência Comunitária para o Controlo das Pescas, pelo período de
três anos, com efeitos a 1 de Setembro de 2007.
4 de Setembro de 2007. — O Secretário de Estado dos Negócios
Estrangeiros e da Cooperação, João Titterington Gomes Cravinho. —
O Secretário de Estado Adjunto, da Agricultura e das Pescas, Luís
Medeiros Vieira.

MARINHA

Arsenal do Alfeite
Aviso (extracto) n.o 17 784/2007
Faz-se pública a relação nominativa do pessoal nomeado do Arsenal
do Alfeite (promoções de pessoal fabril), elaborada nos termos da
alínea a) do n.o 4.o da Portaria n.o 1227/91, de 31 de Dezembro,
aprovada por despacho do administrador do Arsenal do Alfeite de
5 de Setembro de 2007, para vigorar a partir de 6 de Junho de 2007:
João Luís Amaral Aranda Correia, técnico de apoio fabril principal
do nível 2, foi promovido à categoria de técnico de apoio fabril especialista do nível 1.
(Não carece de visto do Tribunal de Contas.)
7 de Setembro de 2007. — O Director de Recursos Humanos, Jaime
Batista de Figueiredo.

MINISTÉRIO DAS FINANÇAS
E DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
Direcção-Geral dos Impostos
Aviso (extracto) n.o 17 782/2007
Por despacho de 28 de Agosto de 2007 do director-geral dos Impostos, foi renovada a comissão de serviço no cargo de director de finanças
de Santarém, nos termos dos n.os 1 e 2 do artigo 23.o da Lei n.o 2/2004,
de 15 de Janeiro, com a nova redacção dada pela Lei n.o 51/2005,
de 30 de Agosto, do licenciado Mário Pereira Januário.
7 de Agosto de 2007. — A Chefe de Divisão, Ângela Santos.
Aviso (extracto) n.o 17 783/2007
Por despacho de 31 de Agosto de 2007 do director-geral dos Impostos, foi renovada a comissão de serviço no cargo de directora de
serviços de Consultadoria Jurídica e do Contencioso, nos termos dos
n.os 1 e 2 do artigo 23.o da Lei n.o 2/2004, de 15 de Janeiro, com
a nova redacção dada pela Lei n.o 51/2005, de 30 de Agosto, da
licenciada Maria Luísa Simões da Silva Brito dos Santos.
7 de Agosto de 2007. — A Chefe de Divisão, Ângela Santos.

Superintendência dos Serviços de Pessoal
Direcção do Serviço de Pessoal
Repartição de Recrutamento e Selecção
Aviso n.o 17 785/2007
Concurso de admissão de voluntários do sexo masculino
e feminino para prestação de serviço
no regime de contrato na categoria de praça
1 — Faz-se saber que, a partir da data de publicação deste aviso,
está aberto concurso nesta Repartição, nos termos estabelecidos na
Lei do Serviço Militar e respectivo Regulamento e no Estatuto dos
Militares das Forças Armadas, para admissão de cidadãos do sexo
masculino e feminino voluntários para prestação de serviço militar
em regime de contrato, na categoria de praça.
2 — Podem concorrer os cidadãos que satisfaçam as condições de
admissão e que se comprometam a servir na Marinha por um período
mínimo de dois anos após a data do final do curso de formação
de praças.
3 — Os documentos para admissão ao concurso deverão dar entrada
no Centro de Recrutamento da Armada, Repartição de Recrutamento
e Selecção, Instalações Navais de Alcântara, Praça da Armada,
1350-027 Lisboa, até às 16 horas e 30 minutos do dia 31 de Outubro
de 2007 (incorporação a 7 de Janeiro de 2008).

