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Defesa Nacional, por um representante do Comando Operacional
da Madeira, por um representante do Estado-Maior da Armada e
por um representante do Estado-Maior do Exército.
3 — O grupo de trabalho deve proceder de modo que os trabalhos
e um texto final estejam concluídos até ao próximo dia 4 de Fevereiro.
24 de Janeiro de 2005. — O Secretário de Estado da Defesa e
Antigos Combatentes, Jorge Manuel Ferraz de Freitas Neto.

N.o 25 — 4 de Fevereiro de 2005

ticados pelo director dos Serviços Gerais que se incluam no âmbito
desta subdelegação de competências.
14 de Janeiro de 2005. — O Comandante, Carlos Alberto de Carvalho
dos Reis, tenente-general.

Comando do Pessoal

MARINHA

Direcção de Administração e Mobilização do Pessoal

Superintendência dos Serviços do Pessoal

Repartição de Pessoal Civil

Direcção do Serviço de Pessoal

Despacho (extracto) n.o 2718/2005 (2.a série). — Por despacho
de 14 de Janeiro de 2005 do tenente-general ajudante-general do
Exército, proferido no uso de competência delegada:

Repartição de Militarizados e Civis
Despacho (extracto) n.o 2715/2005 (2.a série). — Por despachos
de 13 de Dezembro de 2004 e de 6 de Janeiro de 2005 do secretário-geral-adjunto do Ministério da Defesa Nacional e do vice-almirante superintendente dos Serviços do Pessoal, respectivamente:

Graça Maria Freitas Olim Marote, assistente da carreira médica hospitalar da área funcional de Medicina Interna do Hospital do Barlavento Algarvio, S. A. — transferida para lugar de idêntica categoria e carreira do quadro do pessoal civil do Exército, ficando
colocada a prestar serviço no Hospital Militar de Belém. (Isento
de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)

Florinda de Jesus Reis Peres, auxiliar de limpeza do escalão 2 do
quadro de pessoal civil da Marinha — nomeada mediante reclassificação profissional no lugar de auxiliar administrativa, escalão 2,
do mesmo quadro, nos termos dos artigos 6.o e 7.o do Decreto-Lei
n.o 497/99, de 19 de Novembro.

21 de Janeiro de 2005. — O Chefe da Repartição, António José
dos Santos Matias, COR ENG.

A aceitação da nomeação da funcionária no novo lugar determina
a sua exoneração do lugar anterior.

MINISTÉRIO DAS FINANÇAS
E DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

20 de Janeiro de 2005. — O Chefe da Repartição, Carlos Alberto
Restani Graça Alves Moreira, capitão-de-mar-e-guerra.
Repartição de Sargentos e Praças
Despacho n.o 2716/2005 (2.a série). — Por despacho do chefe
da Repartição de Sargentos e Praças da Direcção do Serviço de Pessoal, por subdelegação do vice-almirante superintendente dos Serviços
do Pessoal, foi promovido por antiguidade ao posto de cabo da classe
de abastecimento, ao abrigo do artigo 286.o e do n.o 3 do artigo 62.o
do Estatuto dos Militares das Forças Armadas (Decreto-Lei
n.o 197-A/2003, de 30 de Agosto), ficando supranumerário ao quadro,
de acordo com a alínea c) do n.o 2 do artigo 174.o do mesmo Estatuto,
o seguinte militar:
328288, primeiro-marinheiro L Carlos José de Freitas Fidalgo Lagarto.
Promovido a contar de 31 de Agosto de 2004, data a partir da
qual conta a respectiva antiguidade e lhe são devidos os vencimentos
do novo posto, de acordo com a alínea b) do n.o 1 do artigo 175.o
e para efeitos do n.o 2 do artigo 68.o, ambos do mesmo Estatuto.
Fica colocado na escala de antiguidade à esquerda do 908390, cabo L
Joaquim Fernandes Nogueira, e à direita do 258388, cabo L Manuel
Joaquim da Silva Dias.
12 de Janeiro de 2005. — O Chefe da Repartição, Leonel Esteves
Fernandes, capitão-de-mar-e-guerra.

Secretaria-Geral
Despacho n.o 2719/2005 (2.a série). — Considerando que o
licenciado João Ramiro Lopes Fernandes, consultor jurídico principal,
da carreira de consultor jurídico, do quadro de pessoal da extinta
Auditoria Jurídica do ex-Ministério do Planeamento, a exercer funções
dirigentes no cargo de chefe de divisão do Gabinete de Apoio Jurídico do Instituto da Água, reúne as condições necessárias para o
acesso à categoria de assessor principal e requereu a nomeação para
o respectivo lugar;
Considerando o disposto no artigo 30.o da Lei n.o 2/2004, de 15
de Janeiro, e no o n.o 1 do artigo 4.o do Decreto-Lei n.o 196/2002,
de 25 de Setembro:
Nomeio o licenciado João Ramiro Lopes Fernandes assessor principal, da carreira de consultor jurídico, do quadro de pessoal da extinta
Auditoria Jurídica do ex-Ministério do Planeamento, em lugar constante do mapa anexo II ao Decreto-Lei n.o 272/91, de 7 de Agosto,
com a alteração introduzida pela Portaria n.o 663/99 (2.a série), de
7 de Junho, a extinguir quando vagar. (Isento de fiscalização prévia
do Tribunal de Contas.)
20 de Janeiro de 2005. — O Secretário-Geral, João Inácio Simões
de Almeida.

Direcção-Geral das Alfândegas e dos Impostos
Especiais sobre o Consumo

EXÉRCITO

Academia Militar
Despacho n.o 2717/2005 (2.a série). — Subdelegação de competências no director dos Serviços Gerais. — 1 — Ao abrigo da autorização que me é conferida pelo n.o 5 do despacho n.o 13 852/2004
(2.a série), de 23 de Junho, do Chefe do Estado-Maior do Exército,
publicado no Diário da República, 2.a série, n.o 164, de 14 de Julho
de 2004, subdelego no director dos Serviços Gerais, coronel de administração militar José Salviano Ferreira Correia, a competência para
autorizar despesas com locação e aquisição de bens e serviços e com
empreitadas de obras públicas até E 74 820, conferida pela alínea a)
do n.o 1 do artigo 17.o do Decreto-Lei n.o 197/99, de 8 de Junho.
2 — Este despacho produz efeitos a partir de 14 de Janeiro de
2005, ficando por este meio ratificados todos os actos entretanto pra-

Despacho (extracto) n.o 2720/2005 (2.a série). — Por despacho
de 10 de Janeiro de 2005 do subdirector-geral das Alfândegas e dos
Impostos Especiais sobre o Consumo, licenciado João Martins, no
uso dos poderes que lhe foram delegados pelo despacho
n.o 22 765/2004 (2.a série), publicado no Diário da República, 2.a série,
n.o 262, de 8 de Novembro de 2004:
Manuela Lúcia Dias Alves, técnica superior de 1.a classe da carreira
técnica superior do quadro de pessoal do Instituto Superior Técnico — promovida a técnica superior de 1.a classe da mesma carreira
do quadro de pessoal desta Direcção-Geral. (Não carece de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)
17 de Janeiro de 2005. — O Director de Serviços de Gestão de
Recursos Humanos, Vasco Manuel de Carvalho Costa Ramos.

