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to-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:
Quadro de oficiais NAV:
ALF GRAD TEN:
TEN NAV 128114-D, Manuel Jeremias da Costa Dias Bravo, BA 6.
Conta a antiguidade e os efeitos administrativos desde 1 de Outubro
de 2004.
Preenche vaga em aberto no respectivo quadro.
Mantém o escalão remuneratório em que se encontra.
31 de Janeiro de 2005. — O Chefe do Estado-Maior da Força Aérea,
Manuel José Taveira Martins, general.
Portaria n.o 413/2005 (2.a série). — Manda o Chefe do Estado-Maior da Força Aérea que o oficial em seguida mencionado seja
promovido ao posto que lhe vai indicado, nos termos do n.o 1 do
artigo 183.o e da alínea b) do artigo 216.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, por satisfazer as condições gerais
e especiais de promoção estabelecidas no artigo 56.o, na alínea d)
do n.o 1 do artigo 217.o e no n.o 5 do artigo 253.o do mesmo Estatuto:
Quadro de oficiais PILAV:
Tenente-coronel:
MAJ PILAV Q 070848-J, Manuel Maria Moriés Dionísio, BA 6.
Preenche a vaga em aberto no respectivo quadro especial pela passagem à situação de adido em comissão normal do TCOR PILAV
062310-F, José Manuel Baptista, verificada em 3 de Agosto de 2004.
Conta a antiguidade e os efeitos administrativos desde 3 de Agosto
de 2004.
É integrado no escalão 1 da estrutura remuneratória do novo posto,
nos termos do n.o 1 do artigo 12.o do Decreto-Lei n.o 328/99, de
18 de Agosto.
3 de Agosto de 2004. — O Chefe do Estado-Maior da Força Aérea,
Manuel José Taveira Martins, general.

Comando de Pessoal da Força Aérea
Despacho n.o 6446/2005 (2.a série). — Manda o Chefe do Estado-Maior da Força Aérea que o militar em seguida mencionado, que
concluiu em 3 de Dezembro de 2004 o curso de formação de sargentos,
ingresse no QP de sargentos de banda e fanfarras, desde 4 de Dezembro de 2004, com o posto de 2SAR, ao abrigo do n.o 1 do artigo 167.o
e dos n.os 1 e 3 do artigo 260.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:
Quadro de sargentos BF:
2SAR:
FURG MUS 129957-D, Artur Carlos Cheira Rouquina, BANDMUS.
Fica colocado na lista de antiguidade do seu posto e especialidade
imediatamento à esquerda do 2SAR BF 127910-G, David José Parreira
Gonçalves.
Conta a antiguidade e os efeitos administrativos desde 1 de Outubro
de 2004.
Preenche vaga em aberto no respectivo quadro.
É integrado no escalão 1 da estrutura remuneratória do novo posto,
nos termos do n.o 1 do artigo 12.o do Decreto-Lei n.o 328/99, de
18 de Agosto.
17 de Dezembro de 2004. — Por delegação do Chefe do Estado-Maior da Força Aérea, o Comandante do Pessoal da Força Aérea,
João Manuel Mendes de Oliveira, TGEN/PILAV.
Despacho n.o 6447/2005 (2.a série). — Manda o Chefe do Estado-Maior da Força Aérea que o sargento em seguida mencionado
seja promovido ao posto que lhe vai indicado, nos termos do n.o 1
do artigo 183.o e da alínea a) do artigo 262.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, por satisfazer as condições gerais
e especiais de promoção estabelecidas no artigo 56.o, na alínea d)

do n.o 1 e no n.o 2 do artigo 263.o e no n.o 5 do artigo 279.o do
mesmo Estatuto:
Quadro de sargentos SAS:
Sargento-mor:
SCH SAS Q 021613-F, Ivo José Filipe de Oliveira, CFMTFA.
Preenche a vaga de SMOR SAS que, nos termos do n.o 5 do
artigo 165.o do EMFAR, se encontrava transitoriamente ocupada pelo
SCH SAS 018914-G, José António de Oliveira, o qual passa a preencher vaga de SCH SAS deixada em aberto por esta promoção.
Conta a antiguidade e os efeitos administrativos desde 12 de Fevereiro de 2005.
É integrado no escalão 1 da estrutura remuneratória do novo posto,
nos termos do n.o 1 do artigo 12.o do Decreto-Lei n.o 328/99, de
18 de Agosto.
14 de Fevereiro de 2005. — Por delegação do Chefe do Estado-Maior da Força Aérea, o Comandante, João Manuel Mendes de Oliveira, TGEN/PILAV.

Direcção de Pessoal
Despacho n.o 6448/2005 (2.a série). — Manda o Chefe do Estado-Maior da Força Aérea que o primeiro-cabo em regime de contrato
em seguida mencionado tenha o posto que lhe vai indicado, por satisfazer as condições gerais e especiais de promoção estabelecidas respectivamente no artigo 56.o e na alínea c) do n.o 1 do artigo 305.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:
Cabo-adjunto:
1CAB SHS 129640-L, Maria do Céu Gonçalves da Silva Belo, BA 5.
Conta a antiguidade e os efeitos administrativos desde 8 de Setembro de 2004.
Fica colocado na respectiva lista de antiguidade imediatamente
à esquerda do CADJ SHS 129721-L, Carlos Filipe da Silva Marques.
É integrado no escalão 1 da estrutura remuneratória do novo posto,
nos termos do n.o 1 do artigo 12.o do Decreto-Lei n.o 328/99, de
18 de Agosto.
18 de Fevereiro de 2005. — Por subdelegação do Comandante do
Pessoal da Força Aérea, após delegação do Chefe do Estado-Maior
da Força Aérea, o Director, Victor Manuel Lourenço Morato,
MGEN/PILAV.

MINISTÉRIO DAS FINANÇAS
E DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
Gabinete do Secretário de Estado do Orçamento
Louvor n.o 468/2005. — Na altura em que cesso funções de Secretário de Estado do Orçamento no XVI Governo Constitucional, é
de inteira justiça que preste público louvor e agradecimento a Maria
Helena Correia da Silva Fialho Gonçalves e a Maria Bárbara Dias
da Silva de Nunes Pereira, que exerceram funções de coordenador
do apoio administrativo do meu Gabinete.
O seu precioso contributo foi fundamental para que todo o trabalho
administrativo desta Secretaria de Estado tenha decorrido de forma
eficiente e organizada.
Ambas dotadas de uma capacidade de trabalho ímpar e de uma
competência profissional a todos os títulos insuperável, bem como
de excelentes qualidades pessoais e humanas, são um exemplo para
toda a Administração, merecendo inteiramente o meu vivo agradecimento pela ajuda prestada.
11 de Março de 2005. — O Secretário de Estado do Orçamento,
Manuel Ferreira Teixeira.
Louvor n.o 469/2005. — Na altura em que cesso funções de Secretário de Estado do Orçamento no XVI Governo Constitucional, é
com o maior gosto que presto público louvor e agradecimento à
Dr.a Mafalda Sofia Nunes Lopes dos Santos, adjunta jurídica do meu
Gabinete.
A Dr.a Mafalda Lopes dos Santos, de quem tinha as melhores
referências, confirmou possuir uma competência e experiência ímpares
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e conhecimentos jurídicos aprofundados, designadamente em matérias
relacionadas com o regime do funcionalismo público, com a organização da Administração Pública, com o direito administrativo em
geral, mas também noutras área do direito, revelando uma capacidade
de estudar os assuntos com profundidade que importa realçar.
Pela dedicação e empenho com que sempre me ajudou e colaborou,
e pela forma generosa com que o fez, lhe deixo o meu sincero
agradecimento.
11 de Março de 2005. — O Secretário de Estado do Orçamento,
Manuel Ferreira Teixeira.
Louvor n.o 470/2005. — Na altura em que cesso funções de Secretário de Estado do Orçamento no XVI Governo Constitucional, é
de inteira justiça que preste público louvor e agradecimento ao mestre
Manuel Bernardo Videira Coutinho Rodrigues Pereira, assessor económico do meu Gabinete.
O Dr. Manuel Coutinho Pereira, dotado de uma experiência nacional e internacional de grande relevo e de conhecimentos ímpares,
mostrou-se um contributo incansável para o estudo das matérias económicas e orçamentais que esta Secretaria de Estado teve de abordar.
O seu empenho e dedicação foram fundamentais para o desempenho
das minhas funções.
Pela sua ajuda e entrega lhe deixo o meu sincero agradecimento.

Direcção-Geral de Protecção Social aos Funcionários
e Agentes da Administração Pública (ADSE)
Despacho n.o 6452/2005 (2.a série). — Ao abrigo do disposto
no n.o 2 do artigo 35.o do Decreto-Lei n.o 248/85, de 15 de Junho,
designo Sónia Isabel Nogueira Mendonça da Costa para o exercício
de funções de secretariado.
O presente despacho produz efeitos a partir de 2 de Março de
2005.
4 de Março de 2005. — O Director-Geral, Luís Manuel dos Santos
Pires.

Inspecção-Geral da Administração Pública
Aviso (extracto) n.o 3186/2005 (2.a série). — Nos termos do
artigo 93.o e do n.o 3 do artigo 95.o do Decreto-Lei n.o 100/99, de
31 de Março, faz-se público que se encontra afixada no placard do
2.o piso desta Inspecção-Geral a lista de antiguidade do pessoal referente a 31 de Dezembro de 2004.
Da organização desta lista cabe reclamação, nos termos do n.o 1
do artigo 96.o do decreto-lei acima citado, a deduzir no prazo de
30 dias a contar da data de publicação deste aviso.
7 de Março de 2005. — O Inspector-Geral, Rui Pessoa de Amorim.

11 de Março de 2005. — O Secretário de Estado do Orçamento,
Manuel Ferreira Teixeira.

Instituto de Informática

Gabinete do Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais

Aviso n. 3187/2005 (2.a série). — Por despacho do presidente
do conselho de direcção de 25 de Janeiro de 2005:

Despacho n.o 6449/2005 (2.a série). — Ao cessar funções no
XVI Governo Constitucional louvo o licenciado Gonçalo Rodrigo
Barreiros Rodrigues Soares Cruz.
A sua competência, dedicação, disponibilidade, correcção e discrição com que desempenhou as funções de meu adjunto constituem
uma clara demonstração das suas qualidades pessoais e profissionais,
o que me apraz reconhecer publicamente.

Maria Isabel Chapa Rosa dos Santos, técnica de informática do grau 2,
nível 1, do quadro de pessoal de informática deste Instituto — nomeada coordenadora técnica da Área de Administração
de Aplicações (OS2200), com efeitos a partir da data do despacho.
José Manuel Duarte Bacelar, técnico de informática do grau 3, nível 2,
do quadro de pessoal de informática deste Instituto — nomeado
coordenador técnico da Administração e Operação de Sistemas,
com efeitos a partir da data do despacho.

10 de Março de 2005. — O Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, Orlando Pinguinha Caliço.

(Não carece de visto ou declaração de conformidade do Tribunal de Contas.)

Despacho n.o 6450/2005 (2.a série). — Ao cessar as funções de
Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais no XVI Governo Constitucional, louvo a Dr.a Maria da Conceição da Costa Lopes Rodrigues
da Silva pela forma exemplar como exerceu as funções de chefe de
gabinete.
A sua competência e experiência profissional, lealdade, discrição,
sentido de responsabilidade, empenhamento, entusiasmo e capacidade
de motivação dos elementos do Gabinete, contribuíram de forma decisiva para a realização com eficácia e eficiência de todas as tarefas
atribuídas ao Gabinete, o que a torna merecedora do meu agradecimento e público louvor.

11 de Março de 2005. — A Directora de Serviços de Recursos
Humanos, Luísa Maria Pinheiro Almeida Fernandes.

10 de Março de 2005. — O Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, Orlando Pinguinha Caliço.
Despacho n.o 6451/2005 (2.a série). — Ao cessar as funções de
Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais do XVI Governo Constitucional, é-me grato louvar José Francisco Vaz Godinho, motorista
afecto ao meu Gabinete, pela excepcional capacidade técnica revelada
no exercício das suas funções profissionais, pela lealdade e disponibilidade permanentes, bem como pelo amável trato e simpatia sempre demonstrados.
10 de Março de 2005. — O Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, Orlando Pinguinha Caliço.

Direcção-Geral dos Assuntos Europeus
e Relações Internacionais
Aviso n.o 3185/2005 (2.a série). — Faz-se público, nos termos
do n.o 3 do artigo 95.o do Decreto-Lei n.o 100/99, de 31 de Março,
que a lista de antiguidade, com referência a 31 de Dezembro de
2004, respeitante ao pessoal do quadro da Direcção-Geral de Assuntos
Europeus e Relações Internacionais do Ministério das Finanças se
encontra afixada nestes serviços para consulta dos interessados.
Nos termos do n.o 1 do artigo 96.o do citado diploma, o prazo
de reclamação é de 30 dias a contar da data de publicação do presente
aviso no Diário da República.
10 de Março de 2005. — O Director-Geral, Mário Lobo.

o

Aviso n.o 3188/2005 (2.a série). — Dando cumprimento ao disposto no artigo 2.o do Decreto-Lei n.o 153/2001, de 7 de Maio, publica-se a listagem do equipamento doado pelo Instituto de Informática
até ao final do 2.o semestre de 2004:

Nome da instituição beneficiária

PC, com
correspondentes
monitores,
teclados e ratos

Número
de inventário

Centro Social Cultural e Recreativo
de Casais de Vale da Pedra e Ponte
do Reguengo — Cartaxo . . . . . . . .
Secretariado Diocesano da Pastoral
Juvenil de Portalegre-Castelo
Branco . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2

18068,18161

6

17795, 18064,
18055, 17799,
18154, 18062

Associação Promotora de Emprego
de Deficientes Visuais . . . . . . . . .

3

18054, 17874,
17801

2

18039, 17791

2

18038, 17872

1
3

18041
18166, 17805,
17870

3

18066, 18157,
18150

CRINABEL — Cooperativa de
Ensino Especial e Solidariedade
Social, CRL . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Associação Cultural Moinho da
Juventude . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Guarda Nacional Republicana —
Brigada Fiscal, Agrupamento Fiscal de Lisboa . . . . . . . . . . . . . . . . .
Associação Escola 31 de Janeiro . . .
ADERI — Associação Desportiva
Recreativa e Cultural dos Trabalhadores do Instituto de Informática . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11 de Março de 2005. — O Presidente do Conselho de Direcção,
João Paulo Barata Catarino Tavares.

