N.o 237 — 13 de Dezembro de 2005

MINISTÉRIO DOS NEGÓCIOS ESTRANGEIROS
Departamento Geral de Administração
Despacho (extracto) n.o 25 499/2005 (2.a série):
Manuel Levy Braga de Carvalho, técnico de 1.a classe do quadro I
do pessoal do Ministério dos Negócios Estrangeiros, pessoal técnico
superior — despacho do secretário-geral do Ministério dos Negócios Estrangeiros de 21 de Novembro de 2005 nomeando-o mediante
reclassificação, em comissão de serviço extraordinária, pelo período
de um ano, para o exercício efectivo das funções correspondentes
à categoria de técnico superior de 2.a classe do mesmo quadro
de pessoal. (Não carece de fiscalização prévia do Tribunal de
Contas.)
22 de Novembro de 2005. — A Directora-Adjunta, Rosa Batoréu.
Despacho (extracto) n.o 25 500/2005 (2.a série):
José Carlos Antunes de Araújo e Rêgo, auxiliar de apoio e vigilância
do quadro de pessoal do Hospital de Santa Cruz — despacho do
secretário-geral do Ministério dos Negócios Estrangeiros de 21 de
Novembro de 2005 nomeando-o mediante reclassificação, em comissão de serviço extraordinária, pelo período de seis meses, para
o exercício efectivo das funções correspondentes à categoria de
assistente administrativo. (Não carece de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)
22 de Novembro de 2005. — A Directora-Adjunta, Rosa Batoréu.
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DIÁRIO DA REPÚBLICA — II SÉRIE
Direcção-Geral dos Impostos

Aviso (extracto) n.o 11 284/2005 (2.a série). — Por despachos
da subdirectora-geral da Direcção-Geral dos Serviços Prisionais e da
subdirectora-geral dos Impostos, por delegação de competências do
director-geral, de 23 de Novembro e de 28 de Setembro de 2005,
respectivamente:
Felisbela Rodrigues Marques, assistente administrativa principal do
quadro de pessoal da Direcção-Geral dos Serviços Prisionais, a
desempenhar funções no Estabelecimento Prisional Regional de
Leiria — transferida para idêntico lugar do quadro de pessoal da
Direcção-Geral dos Impostos, ficando afecta à Direcção de Finanças
de Leiria, com efeitos a 1 de Dezembro de 2005. (Isento de fiscalização prévia.)
29 de Novembro de 2005. — O Director de Serviços, Laudelino
Pinheiro.
Rectificação n.o 2016/2005. — Por ter saído com inexactidão o
aviso (extracto) n.o 10 069/2005 (2.a série), publicado no Diário da
República, 2.a série, n.o 218, de 15 de Novembro de 2005, a pp. 15 955
e 15 956, rectifica-se que onde se lê:
Candidatos com vínculo à função pública
Número

Nomes

1

João Carlos Oliveira Lourenço Caldeira

Colocação

Porto.

a

Despacho (extracto) n. 25 501/2005 (2. série):
Alexandra Maria Olinda Fernandes da Costa, chanceler do quadro
único de vinculação do pessoal dos serviços externos do Ministério
dos Negócios Estrangeiros na situação de licença sem vencimento
de longa duração — despacho do secretário-geral do Ministério dos
Negócios Estrangeiros de 31 de Outubro de 2005 autorizando o
regresso à actividade, sendo a funcionária afecta à Delegação Portuguesa junto da Organização do Tratado do Atlântico
Norte — DELNATO, em Bruxelas. (Não carece de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)

deve ler-se:
Candidatos não vinculados à função pública
Número

Nomes

1

João Carlos Oliveira Lourenço Caldeira

Colocação

Porto.

22 de Novembro de 2005. — A Directora-Adjunta, Rosa Batoréu.

Instituto Diplomático
Despacho n.o 25 502/2005 (2.a série). — Ao abrigo do artigo 35.o
do Decreto-Lei n.o 248/85, de 15 de Julho, nomeio a assistente administrativa especialista Maria da Piedade de Jesus para exercer funções
de secretariado a partir de 11 de Novembro de 2005.
11 de Novembro de 2005. — O Presidente, Armando Marques
Guedes.

MINISTÉRIO DAS FINANÇAS
E DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

29 de Novembro de 2005. — O Director de Serviços, Laudelino
Pinheiro.

Direcção-Geral de Informática e Apoio
aos Serviços Tributários e Aduaneiros
Aviso n.o 11 285/2005 (2.a série). — Por despacho do director-geral de Informática e Apoio aos Serviços Tributários e Aduaneiros
de 18 de Novembro de 2005:
Licenciada Deolinda Maria Antunes de Oliveira Rendas — renovada
a comissão de serviço, com efeitos a 20 de Janeiro de 2006, no
cargo de coordenadora do Núcleo de Sistemas do IVA e do Património da Área de Sistemas de Tributação e Gestão Declarativa
da DGITA, ao abrigo do disposto no n.o 3 do artigo 21.o da Lei
n.o 2/2004, de 15 de Janeiro. (Não carece de fiscalização prévia
do Tribunal de Contas.)

Portaria n.o 1253/2005 (2.a série). — O Decreto-Lei n.o 142/99,
de 30 de Abril, estipula, no n.o 2 do artigo 3.o, que as percentagens
referidas nas alíneas a) e b) do n.o 1 do mesmo artigo serão fixadas
anualmente, por portaria do Ministro das Finanças, sob proposta do
Instituto de Seguros de Portugal, ouvida a comissão de acompanhamento do Fundo de Acidentes de Trabalho.
Assim:
Manda o Governo, pelo Ministro das Finanças, ao abrigo do n.o 2
do artigo 3.o do Decreto-Lei n.o 142/99, de 30 de Abril, o seguinte:
1.o A percentagem referida na alínea a) do n.o 1 do artigo 3.o
do Decreto-Lei n.o 142/99, de 30 de Abril, que incide sobre os salários
seguros, é de 0,15 para o ano 2006.
2.o A percentagem a que se refere a alínea b) do n.o 1 do artigo 3.o
do Decreto-Lei n.o 142/99, de 30 de Abril, é fixada em 0,85 para
o ano 2006, incidindo sobre o capital de remição das pensões em
pagamento à data de 31 de Dezembro de 2005.

Aviso (extracto) n.o 11 286/2005 (2.a série). — Por meu despacho de 24 de Novembro de 2005, nomeio, em comissão de serviço,
durante o período probatório, Ricardo Jorge Godinho Tavares, precedendo concurso e obtida confirmação de cabimento orçamental da
3.a Delegação da Direcção-Geral do Orçamento, na categoria de motorista de ligeiros do grupo de pessoal auxiliar do quadro de pessoal
desta Direcção-Geral, com efeitos a partir da data da assinatura do
termo de aceitação.

28 de Novembro de 2005. — O Secretário de Estado do Tesouro
e Finanças, Carlos Manuel Costa Pina.

24 de Novembro de 2005. — A Subdirectora-Geral, Maria Manuela
Brandão.

24 de Novembro de 2005. — A Directora de Serviços de Gestão
de Recursos Humanos, em regime de substituição, Maria de Fátima
Braz.

Direcção-Geral do Património

