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ii) Representante da Cinemateca Portuguesa-Museu do Cinema, I.P. – Dr. Rui Machado;
iii) Representantes do Ministério da Educação e Ciência – Dra. Maria
da Graça da Silva Lobo e Dra. Elisa Maria de Barros Marques.
2 – As funções de coordenador são desempenhadas pelo representante do Ministério da Educação e Ciência, Dra. Maria da Graça da
Silva Lobo.
3 – O presente despacho produz efeitos à data da sua assinatura.
13 de dezembro de 2013. — Pelo Ministro da Educação e Ciência,
João Henrique de Carvalho Dias Grancho, Secretário de Estado do
Ensino Básico e Secundário. — O Secretário de Estado da Cultura,
Jorge Barreto Xavier.
207555716

MINISTÉRIO DAS FINANÇAS
Direção-Geral do Tesouro e Finanças
Despacho n.º 1242/2014
Designo para me substituir, na minha ausência em gozo de férias, no
próximo dia 16 de janeiro de 2014, a Subdiretora-Geral do Tesouro e
Finanças, licenciada Maria João Dias Pessoa de Araújo.
15 de janeiro de 2014. — A Diretora-Geral, Elsa Maria Roncon Santos.
207541468

MINISTÉRIO DA DEFESA NACIONAL
Gabinete do Ministro
Despacho n.º 1244/2014
Considerando que o Governo, através da Resolução do Conselho de
Ministros n.º 84/2013, de 5 de dezembro de 2013, publicada no Diário
da República, 1.ª série, n.º 239 de 10 de dezembro, autorizou a realização
da despesa inerente à aquisição de serviços de manutenção e reparação
de aeronaves, seus motores e respetivos órgãos ou equipamentos, componentes, sistemas e subsistemas associados que a Força Aérea venha
a encomendar à OGMA – Indústria Aeronáutica de Portugal, S.A., para
o triénio 2014-2016, no montante máximo global de € 10 569 105,69,
a que acresce IVA à taxa legal em vigor;
Considerando que o Governo delegou no Ministro da Defesa Nacional a competência para a prática de todos os atos a realizar no âmbito
da referida aquisição, com faculdade de subdelegação no Chefe de
Estado-Maior da Força Aérea;
Assim, atento o que precede e nos termos legais aplicáveis:
Delego no Chefe de Estado-Maior da Força Aérea, ao abrigo do
disposto no n.º 1 do artigo 109.º do Código dos Contratos Públicos,
aprovado pelo Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de janeiro, a competência para a prática de todos os atos a realizar no âmbito da autorização
conferida pela Resolução do Conselho de Ministros n.º 84/2013, de
5 de dezembro de 2013.
10 de janeiro de 2014. — O Ministro da Defesa Nacional, José Pedro
Correia de Aguiar-Branco.
207538593

MINISTÉRIOS DAS FINANÇAS E DA EDUCAÇÃO
E CIÊNCIA

Instituto de Ação Social das Forças Armadas, I. P.

Gabinetes da Ministra de Estado e das Finanças
e do Secretário de Estado do Ensino Superior

Nos termos do n.º 5 do artigo 7.º do Decreto-Lei n.º 193/2012,
de 23 de agosto, conjugado com o disposto no n.º 2 da Deliberação
n.º 10/2013, de 6 de junho, do Conselho Diretivo do IASFA, I. P.,
publicada como Despacho (extrato) n.º 100084/2013, no Diário da
República, 2.ª série, de 1 de agosto, subdelego no Diretor do Centro
de Apoio Social de Tomar, Coronel José Mota Mendes Ferreiro, com
faculdade de subdelegação, a competência para autorizar despesas
com empreitadas de obras públicas, locação ou aquisição de bens e
serviços, até ao montante de 2.500 €.
O presente despacho produz efeitos desde 30 de setembro de 2013,
ficando por este meio ratificados todos os atos entretanto praticados
pela entidade subdelegada que se incluam no âmbito da presente subdelegação de competências.

Despacho n.º 1243/2014
Nos termos do artigo 117.º da Lei n.º 62/2007, de 10 de setembro
(regime jurídico das instituições de ensino superior), a gestão patrimonial
e financeira das instituições de ensino superior é controlada por um fiscal
único, designado, de entre revisores oficiais de contas ou sociedades de
revisores oficiais de contas, por despacho do ministro responsável pela
área das finanças e do ministro da tutela, ouvido o reitor ou presidente
da instituição de ensino superior, e com as competências fixadas no
artigo 27.º da lei-quadro dos institutos públicos (LQIP), aprovada pela
Lei n.º 3/2004, de 15 de janeiro, alterada pela Lei n.º 51/2005, de 30 de
agosto, pelos Decretos-Leis n.os 200/2006, de 25 de outubro, e 105/2007,
de 3 de abril, pela Lei n.º 64-A/2008, de 31 de dezembro, pelo Decreto-Lei
n.º 40/2011, de 22 de março, pela Resolução da Assembleia da República
n.º 86/2011, de 11 de abril, pela Lei n.º 57/2011, de 28 de novembro, pelos
Decretos-Leis n.ºs 5/2012, de 17 de janeiro, que a republicou, e 123/2012,
de 20 de junho, pelas Leis n.ºs 24/2012, de 9 de julho, e 66-B/2012,
de 31 de dezembro, e pelo Decreto-Lei n.º 102/2013, de 25 de julho.
Assim, ao abrigo do disposto no artigo 117.º da Lei nº 62/2007, de
10 de setembro, conjugado com o artigo 27.º da LQIP.
1- É nomeada, como fiscal único da Universidade da Madeira, a BDO
& Associados, Sociedade de Revisores Oficiais de Contas, Lda., com
inscrição na Ordem dos Revisores Oficiais de Contas sob o n.º 29, com
o n.º de pessoa coletiva 501340467, com sede profissional na Av. da
República, 50, 10.º, 1069-211 Lisboa.
2- A presente nomeação tem a duração de cinco anos.
3- É fixada para o fiscal único da Universidade da Madeira a remuneração mensal ilíquida equivalente a 21% do valor correspondente
ao vencimento base mensal ilíquido do cargo de direção superior de
1.º grau da Administração Pública, acrescida do IVA à taxa legal em
vigor, de acordo com o Despacho n.º 12924/2012, publicado no DR,
2.ª série, de 2 de outubro, incluindo as reduções remuneratórias que o
tomem por objeto.
4- O presente despacho produz efeitos a partir da data da sua assinatura.
10 de janeiro de 2014. — A Ministra de Estado e das Finanças, Maria Luís Casanova Morgado Dias de Albuquerque. — O Secretário
de Estado do Ensino Superior, José Alberto Nunes Ferreira Gomes.
207538503

Despacho (extrato) n.º 1245/2014

15 de janeiro de 2014. — O Presidente do Conselho Diretivo, Francisco António Fialho da Rosa, tenente-general.
207540447
MARINHA

Superintendência dos Serviços do Pessoal
Despacho n.º 1246/2014
Manda o almirante Chefe do Estado-Maior da Armada, ao abrigo da
alínea b) do n.º 1 do artigo 152.º do Estatuto dos Militares das Forças
Armadas, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 236/99, de 25 de junho, com
as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 197-A/2003, de 30 de
agosto, e 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, passar à situação de reserva, nas datas indicadas, os
seguintes militares:
21484, CMG Carlos Manuel Lopes da Costa — 31 de dezembro de
2013.
31184, CFR Rui Filipe Cebolas Amado — 31 de dezembro de 2013.
25385, CFR Carlos José Costa Paixão Lopes — 31 de dezembro
de 2013.
21285, CFR EMQ Luís Filipe Dinis Feiteira — 31 de dezembro de
2013.

