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DIÁRIO DA REPÚBLICA — II SÉRIE

Despacho n.o 15 388/2005 (2.a série). — Considerando a multiplicidade e complexidade das atribuições cometidas ao meu Gabinete
e a consequente necessidade de o dotar de especialistas capazes de
assegurar com eficiência a sua prossecução, determino:
1 — Ao abrigo do disposto nos n.os 3 e 4 do artigo 2.o e no artigo 6.o
do Decreto-Lei n.o 262/88, de 23 de Julho, nomeio o adido de embaixada João Ricardo Nunes dos Santos Castel-Branco da Silveira para
exercer as funções de assessor no meu Gabinete, no âmbito das suas
qualificações académicas e profissionais, equiparado, para todos os
efeitos legais, a adjunto de gabinete.
2 — A presente nomeação é feita até 15 de Setembro de 2005.
3 — É atribuída ao nomeado a remuneração mensal correspondente
ao vencimento e despesas de representação fixados para os adjuntos
dos gabinetes de membros do Governo, acrescida de subsídio de refeição e das demais regalias em vigor, sendo aquela remuneração a
tomar por base na determinação dos subsídios de férias e de Natal
a que tiver direito, nos termos da lei.
4 — O presente despacho produz efeitos a partir do dia 28 de Junho
de 2005.
4 de Julho de 2005. — O Secretário de Estado dos Assuntos Europeus, Fernando Manuel Mendonça de Oliveira Neves.

Instituto Português de Apoio ao Desenvolvimento
Despacho n.o 15 389/2005 (2.a série). — Por despacho de 29 de
Junho de 2005 do vogal do conselho directivo do Instituto Português
de Apoio ao Desenvolvimento, no uso da delegação de competências
atribuídas pelo presidente do mesmo Instituto, conforme o despacho
n.o 22 397/2004, publicado no Diário da República, 2.a série, n.o 258,
de 3 de Novembro de 2004:
Tito Rogério Gomes Toscano, assistente administrativo principal do
quadro de pessoal do ex-Instituto da Cooperação Portuguesa
(ICP) — nomeado definitivamente, por via de reclassificação, para
o mesmo quadro de pessoal na categoria de especialista de informática de grau 1, nível 2, da carreira de especialista de informática,
com efeitos a 29 de Junho de 2005, nos termos conjugados nos
n.os 1 e 2 do artigo 7.o e no n.o 1 do artigo 10.o, ambos do Decreto-Lei
n.o 497/99, de 19 de Novembro, no artigo 11.o e nos n.os 1 e 4
do artigo 12.o do Decreto-Lei n.o 427/89, de 7 de Dezembro, e
ainda no artigo 128.o do Código do Procedimento Administrativo,
ficando posicionado no escalão 1, índice 480, do sistema retributivo
da Administração Pública. (Isento de fiscalização prévia do Tribunal
de Contas.)
29 de Junho de 2005. — O Vogal do Conselho Directivo, Diogo
Ribeiro Santos.
Nome

MINISTÉRIO DAS FINANÇAS
E DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
Gabinete do Secretário de Estado Adjunto
e do Orçamento
Rectificação n.o 1216/2005. — Em virtude de ter saído com inexactidão o despacho n.o 13 826/2005 (2.a série), publicado no Diário
da República, 2.a série, n.o 118, de 22 de Junho de 2005, a p. 9169,
foi omisso o seguinte: «A presente nomeação produz efeitos a 1 de
Abril de 2005».
23 de Junho de 2005. — A Chefe do Gabinete, Ana Sampaio.

Secretaria-Geral
Despacho (extracto) n.o 15 390/2005 (2.a série). — Por despachos de 29 de Abril e de 15 de Junho de 2005, respectivamente
do secretário-geral do Ministério das Finanças e da Administração
Pública e do presidente do conselho de direcção do Instituto de
Informática:
Nuno Miguel Alves Carregueira, técnico de informática de grau 1,
nível 2, do quadro de pessoal do Instituto de Informática, posicionado no escalão 1, índice 370 — transferido para idêntico lugar
do quadro de pessoal da Secretaria-Geral do Ministério das Finanças e da Administração Pública, com efeitos reportados ao dia 27 de
Junho de 2005, ficando exonerado do lugar de origem a partir
daquela data. (Não está sujeito a fiscalização prévia do Tribunal
de Contas.)
1 de Julho de 2005. — O Secretário-Geral, João Inácio Ferreira
Simões de Almeida.

Direcção-Geral da Administração Pública
Aviso n.o 6737/2005 (2.a série). — Em cumprimento do disposto
no artigo 17.o do Decreto-Lei n.o 13/97, de 17 de Janeiro, torna-se
pública a lista de funcionários e agentes que se encontram afectos
à Direcção-Geral da Administração Pública em situação de inactividade:
Concelho
de residência

Categoria

Habilitação literária

Área funcional

Amílcar Eliseu Rato Silva Roberto . . . . . . .

Técnico superior de 1.a classe

António Eduardo Baltar M. de Magalhães (a).
Eunice Maria Leitão Jorge Ramalho
Guerra Marques.
Jeanine Leandro Costa . . . . . . . . . . . . . . . . .

Técnico superior de 2.a classe

Licenciaturas em Ciências
Farmacêuticas.
Licenciatura em Direito . . .

Ciências farmacêuticas.
Direito . . . . . . .

Porto.

Assistente administrativo . . . . . .

12 anos de escolaridade . . . .

Administrativa

Arraiolos.

Assessor principal . . . . . . . . . . . .

Educação . . . . .

Évora.

José Filipe Madeira Marques . . . . . . . . . . . .
Luís Ernesto Macias Melo Magalhães . . . . .

Técnico superior principal . . . . .
Professor auxiliar . . . . . . . . . . . .

Finanças . . . . . .
Educação . . . . .

Lisboa.
Aveiro.

Margarida Maria Oliveira S. M. Páramos
Merino.
Maria Henriqueta Belga Ribeiro Soares . . .

Técnico especialista (técnico de
diagnóstico e terapêutica).
Técnico superior de 1.a classe

Licenciatura em Línguas e Literaturas Modernas.
Licenciatura em Finanças . . .
Licenciatura em Engenharia
Civil.
12 anos de escolaridade . . . .

Lisboa.

Maria de Nazareth Sousa Rocha . . . . . . . . .

Técnico superior principal . . . . .

Terapia ocupacional.
Ciências sociais
e políticas.
Serviço social . . .

Plácido Jorge da Cruz Maia . . . . . . . . . . . . .

Técnico superior de 1.a classe

Economia . . . . .

Lisboa.

Licenciatura em Ciências Sociais e Políticas.
Licenciatura em Ciências
Sociais.
Licenciatura em Economia

Loures.

Cascais.
Porto.

(a) Pessoal abrangido pelo Decreto-Lei n.o 89-F/98, de 13 de Abril.

5 de Julho de 2005. — O Subdirector-Geral, José Canteiro.

Direcção-Geral dos Impostos
Aviso (extracto) n.o 6738/2005 (2.a série). — Por despacho do
director-geral dos Impostos de 19 de Maio de 2005:
Francisco Américo Pereira dos Santos, técnico de administração tributário-adjunto, nível 3 — nomeado, em regime de substituição,

chefe de finanças-adjunto do SF de Monção, por vacatura do lugar,
a partir da data da publicação no Diário da República do presente
despacho.
Ramon Vaz Meneses, técnico de administração tributário,
nível 1 — nomeado, em regime de substituição, chefe de finanças-adjunto do SF de Lisboa 2, por vacatura do lugar, com efeitos
reportados a 12 de Abril de 2005.
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Mafalda Maria dos Santos Ferreira, técnica de administração tributária, nível 1 — nomeada, em regime de substituição, chefe de finanças-adjunta do SF de Oeiras 3, por vacatura do lugar, com efeitos
reportados a 2 de Maio de 2005.
30 de Junho de 2005. — O Director de Serviços, Laudelino Pinheiro.
Aviso (extracto) n.o 6739/2005 (2.a série). — Por despacho de
1 de Julho de 2005 da subdirectora-geral, por delegação de competências do director-geral dos Impostos, foram revogados os despachos de transferência para a DGCI dos funcionários Adolfo Alberto
Pinto da Mata e Maria de Fátima Nunes Bastos Ferreira, dos quadros
de pessoal da Escola Superior de Enfermagem Calouste Gulbenkian
e da Inspecção-Geral do Trabalho, publicados, respectivamente, no
Diário da República, 2.a série, n.os 70, de 11 de Abril de 2005, e
92, de 12 de Maio de 2005 [avisos (extractos) n.os 3735/2005 e
4987/2005].
6 de Julho de 2005. — O Director de Serviços, Laudelino Pinheiro.
Aviso (extracto) n.o 6740/2005 (2.a série). — Por despacho da
subdirectora-geral de 5 de Julho de 2005, por delegação de competências do director-geral dos Impostos:
Romana Alexina Raminho Parreira Rodrigues, auxiliar administrativa
do quadro da Direcção-Geral dos Impostos — autorizada a passar
à situação de licença sem vencimento de longa duração, com efeitos
a 1 de Agosto de 2005. (Não carece de visto do Tribunal de Contas.)
6 de Julho de 2005. — O Director de Serviços, Laudelino Pinheiro.
Aviso (extracto) n.o 6741/2005 (2.a série). — Por despacho de
5 de Maio de 2005 do Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais,
foi criado, na área da justiça tributária, o Núcleo para a Modernização
da Justiça Tributária (NMJT) e nomeado como seu coordenador o
gestor tributário licenciado José Maria Fernandes Pires, o qual por
despacho do director-geral de 4 de Julho de 2005 foi considerado,
para todos os efeitos, uma equipa de trabalho constituída ao abrigo
do artigo 23.o do Decreto-Lei n.o 366/99, de 18 de Setembro, na
redacção que lhe foi dada pelo artigo 1.o do Decreto-Lei n.o 237/2004,
de 18 de Dezembro, com início à data de 5 de Maio de 2005.
6 de Julho de 2005. — O Director de Serviços, Laudelino Pinheiro.

Direcção-Geral de Informática e Apoio
aos Serviços Tributários e Aduaneiros
Aviso n.o 6742/2005 (2.a série). — Por despacho do director-geral
de Informática e Apoio aos Serviços Tributários e Aduaneiros de
20 de Junho de 2005, proferido nos termos do n.o 3 do artigo 6.o
do Decreto-Lei n.o 497/99, de 19 de Novembro, e na sequência de
parecer favorável da Secretaria-Geral do Ministério das Finanças, a
que alude a alínea c) do n.o 1 do artigo 7.o do mesmo diploma:
David Miguel Marques Cotrim, técnico profissional de 1.a classe, de
nomeação definitiva, do quadro de pessoal da Direcção-Geral de
Informática e Apoio aos Serviços Tributários e Aduaneiros, a exercer, em regime de comissão de serviço extraordinária, as funções
de técnico de informática estagiário na DGITA — reclassificado,
ao abrigo do n.o 1 do artigo 7.o da Lei n.o 497/99, de 19 de Novembro,
na categoria de técnico de informática do grau 1, nível 1 (escalão 1,
índice 332), da carreira de dotação global de técnico de informática
do mesmo quadro, indo ocupar lugar criado pela Portaria n.o 458/98,
de 30 de Julho, e ainda não provido, considerando-se exonerado
do lugar de origem a partir da data da aceitação da nomeação
no cargo atrás referido. (Não carece de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)
29 de Junho de 2005. — A Directora de Serviços de Gestão de
Recursos Humanos, em regime de substituição, Maria de Fátima Braz.

MINISTÉRIO DA DEFESA NACIONAL
Gabinete do Secretário de Estado da Defesa
Nacional e dos Assuntos do Mar
o

a

Despacho n. 15 391/2005 (2. série). — 1 — No uso das competências delegadas pelo despacho n.o 10 379/2005, de 11 de Abril,
do Ministro da Defesa Nacional, publicado no Diário da República,
2.a série, n.o 90, de 10 de Maio de 2005, e nos termos do artigo 4.o
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do estatuto dos militares em acções de cooperação técnico-militar
concretizadas em território estrangeiro, aprovado pelo Decreto-Lei
n.o 238/96, de 13 de Dezembro, nomeio o 12255288, CAP INF Paulo A.
das Neves Rodrigues Dias por um período de 90 dias, para desempenhar funções de assessoria técnica, no âmbito do projecto n.o 2,
«Apoio à formação e treino de unidades para operações conjuntas
de interesse público, ajuda humanitária, gestão de crises e de apoio
à paz», inscrito no Programa Quadro da Cooperação Técnico-Militar
com a República Democrática de São Tomé e Príncipe.
2 — De acordo com o n.o 5.o da portaria n.o 87/99 (2.a série), de
30 de Dezembro de 1998, publicada no Diário da República, 2.a série,
de 28 de Janeiro de 1999, o militar nomeado irá desempenhar funções
em país da classe B.
4 de Julho de 2005. — O Secretário de Estado da Defesa Nacional
e dos Assuntos do Mar, Manuel Lobo Antunes.
EXÉRCITO

Comando do Pessoal
Direcção de Administração e Mobilização do Pessoal
Repartição de Pessoal Civil
Despacho (extracto) n.o 15 392/2005 (2.a série). — Por despacho de 24 de Junho de 2005 do chefe da Repartição de Pessoal
Civil/DAMP/Exército Português, proferido no uso de competência
subdelegada, após anuência do presidente do conselho de administração da Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do
Tejo:
João Mário da Silva Ferreira Moio, motorista de ligeiros do quadro
da Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do
Tejo — transferido para o quadro de pessoal civil do Exército
(QPCE), ficando colocado no Instituto de Altos Estudos Militares
(IAEM). (Isento de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)
30 de Junho de 2005. — O Chefe da Repartição, António José dos
Santos Matias, COR ENG.
Despacho (extracto) n.o 15 393/2005 (2.a série). — Por despacho de 24 de Junho de 2005 do tenente-general ajudante-general
do Exército, proferido no uso de competência delegada, são nomeados
por tempo indeterminado, precedendo concurso, enfermeiros graduados da carreira de enfermagem do quadro de pessoal civil do Exército
(QPCE), com colocação nos estabelecimentos hospitalares que a cada
um se indica, os seguintes enfermeiros:
Graça Maria Oliveira Lopes Capela — HMP.
Mónica Alexandra de Sousa Amado — HMP.
Carla Alexandra da Silva Pinto — HMP.
Odete Maria Portela Afonso — HMP.
Maria Augusta Ferreira Pires — HMP.
Vanda Margarida dos Reis Albano — HMP.
Sara Marina Rodrigues Salviano dos Santos Martins — HMP.
Maria Helena Pais de Almeida e Sousa — HMP.
Mário Rui Tavares Romão — HMP.
Paula Margarida Sobral Leonor — HMP.
Cidália Risete Atalaia Marques — HMP.
Rui Augusto Rosado Ramos — CS/RMS.
Cecília Maria Carreiras de Carvalho — HMP.
Luísa Manuela Machado Ferreira — HMB.
Carla Sofia Morgado Gaspar — HMP.
Carla Cristina Correia Gago Madeira — HMP.
Paula Alexandra Carneiro Lima — HMP.
Isabel Cristina Francisco Vaz de Andrade — HMP.
(Isento de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)
30 de Junho de 2005. — O Chefe da Repartição, António José dos
Santos Matias, COR ENG.
Despacho (extracto) n.o 15 394/2005 (2.a série). — Por despacho de 20 de Junho de 2005 do tenente-general ajudante-general
do Exército, proferido no uso de competência delegada:
Florbela Maria Silvestre Santos Alves, professora dos ensinos básico
e secundário do quadro de pessoal do Ministério da Educação,
da área de Inglês e Alemão, grupo 3.o — transita para lugar de
idêntica categoria e carreira do quadro de pessoal civil do Exército,
por aplicação do disposto no Decreto-Lei n.o 417/99, de 21 de
Outubro, ficando colocada presentemente a prestar serviço no Ins-

