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DIÁRIO DA REPÚBLICA — II SÉRIE

Instituto Português de Apoio ao Desenvolvimento
Louvor n.o 1169/2005. — No momento em que cessa funções junto
da Embaixada de Portugal em Maputo, louvo a engenheira Maria
Cláudia Duarte de Araújo Sá pela forma muito competente, leal e
distinta como conduziu as suas funções na Delegação para a Cooperação ao longo de três anos.
Com elevada noção do interesse público, pôs ao serviço do País
todas as suas elevadas capacidades técnicas e qualidades pessoais,
tornando-se um importante esteio na concretização dos projectos de
cooperação, revelando em todas as situações intuição e sensibilidade
notáveis na nobre missão de apoiar os projectos em curso promovidos
por Portugal.
Neste particular, importa acentuar a singularidade da atitude prospectiva da engenheira Maria Cláudia Duarte de Araújo Sá, antevendo
os escolhos que poderiam prejudicar o desenvolvimento das actividades conectadas com os referidos projectos e assumindo, sem qualquer desfalecimento, a iniciativa de encontrar soluções eficazes para
os problemas inopinados que por vezes surgem.
Merece, ainda, especial destaque o cuidado que colocou no relacionamento com as autoridades de Moçambique, expresso no estabelecimento de relações de cordialidade, respeito, consideração e,
até, amizade, decisivas para o reforço dos laços entre Portugal e
Moçambique, estreitando a ligação de países unidos por sentimentos
de afectividade recíprocos.
Assim, é-me grato louvar a engenheira Maria Cláudia Duarte de
Araújo Sá pelo modo exemplar como soube representar e projectar
o nome de Portugal, criando a forte convicção que o seu inegável
contributo prestigiou o País, ajudando a consolidar os objectivos da
política externa portuguesa.
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o quadro de pessoal da DGCI, com efeitos a 1 de Maio de 2005,
ficando afecto aos Serviços Centrais, sendo considerado sem efeito
o aviso (extracto) n.o 4137/2005 (2.a série), publicado no Diário
da República, 2.a série, n.o 76, de 19 de Abril de 2005, na parte
referente a este funcionário.
Por despacho da subdirectora-geral dos Impostos, por delegação
de competências do director-geral e do conselho de administração
da Região de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo de 2 de Março e
de 14 de Abril de 2005, respectivamente:
Sandra Maria Rosa Saianda, assistente administrativa principal do
quadro do Hospital de Santa Cruz, S. A. — transferida para o quadro de pessoal da DGCI, com efeitos a 1 de Maio de 2005, ficando
afecta aos Serviços Centrais, sendo considerado sem efeito o aviso
(extracto) n.o 4137/2005 (2.a série), publicado no Diário da República, 2.a série, n.o 76, de 19 de Abril de 2005, na parte referente
a esta funcionária.
27 de Abril de 2005. — O Director de Serviços, Laudelino Pinheiro.
Despacho (extracto) n.o 10 295/2005 (2.a série). — Delego no
chefe de finanças adjunto de nível 1, Ivo Manuel Soares Brusaca,
as competências anteriormente delegadas no então chefe de finanças
adjunto de nível 1, em substituição, Francisco Manuel da Silva Cerqueira, publicadas no Diário da República, 2.a série, n.o 260, de 5
de Novembro de 2004.
18 de Abril de 2005. — O Chefe do Serviço de Finanças de Braga 2,
José Ferreira da Costa.

8 de Março de 2005. — O Presidente, José Iglésias Soares.

Direcção-Geral do Tesouro

MINISTÉRIO DAS FINANÇAS
Portaria n.o 542/2005 (2.a série). — A portaria n.o 223/2005
(2.a série), publicada no Diário da República, 2.a série, n.o 36, de
21 de Fevereiro de 2005, que alterou a portaria n.o 891/2004 (2.a série),
publicada no Diário da República, 2.a série, n.o 192, de 16 de Agosto
de 2004, que autorizou a cessão, a título definitivo, nos termos do
Decreto-Lei n.o 97/70, de 13 de Março, ao Centro Social da Cova
e Gala de uma parcela de terreno, com a área de 15 000 m2, integrada
na Mata do Cabedelo, freguesia de Lavos, concelho da Figueira da
Foz, carece de ser alterada em virtude de fazer menção no seu n.o 1.o
ao artigo matricial 5562, quando deve referir o artigo matricial 5250,
em virtude de uma renumeração entretanto ocorrida, pelo que se
torna necessário proceder à sua rectificação, bem como, consequentemente, alterar o prazo para a assinatura do auto de cessão a que
se refere o seu n.o 2.o
Assim:
Manda o Governo, pela Secretária de Estado do Tesouro e Finanças, o seguinte:
Os n.os 1.o e 2.o da portaria n.o 223/2005 (2.a série), publicada
no Diário da República, 2.a série, n.o 36, de 21 de Fevereiro de 2005,
passam a ter a seguinte redacção:
«1.o Autorizar, nos termos do artigo 1.o do Decreto-Lei n.o 97/70,
de 13 de Março, a cessão, a título definitivo, ao Centro Social da
Cova e Gala da parcela de terreno, com a área de 15 000 m2, a desanexar do prédio rústico denominado «Mata do Cabedelo», freguesia
de Lavos, concelho da Figueira da Foz, que se encontra inscrito na
matriz predial rústica sob o artigo 5250, descrito na Conservatória
do Registo Predial da Figueira da Foz sob o n.o 00330/290486 e registado, a favor do Estado, pela inscrição G-1.
2.o O prazo de 90 dias estabelecido no n.o 5.o da portaria n.o 891/2004
(2.a série), publicada no Diário da República, 2.a série, n.o 192, de
16 de Agosto de 2004, conta-se a partir da data de publicação da
presente portaria.»
22 de Abril de 2005. — A Secretária de Estado do Tesouro e Finanças, Maria dos Anjos Melo Machado Nunes Capote.

Direcção-Geral dos Impostos
Aviso (extracto) n.o 4899/2005 (2.a série). — Por despacho da
subdirectora-geral dos Impostos, por delegação de competências do
director-geral e do conselho de administração da Região de Saúde
de Lisboa e Vale do Tejo de 25 de Fevereiro e de 14 de Abril de
2005, respectivamente:
Mário Alberto Teixeira Coimbra, assistente administrativo principal
do quadro do Hospital de Santa Cruz, S. A. — transferido para

Despacho (extracto) n.o 10 296/2005 (2.a série). — Por despacho de 21 de Abril de 2005 do director-geral do Tesouro, no uso
de competência própria:
Ana Maria Santos Marques Ribeiro, técnica de informática de grau 1,
nível 3, do quadro de pessoal da Direcção-Geral do Tesouro, Nuno
Alberto Pedro Guerra, primeiro-sargento contratado na Direcção
de Administração e Mobilização de Pessoal, do Ministério da Defesa
Nacional, e Isabela Fátima Rodrigues Gonçalves Maltez, técnica
de informática de grau 1, nível 3, do quadro de informática do
quadro de pessoal civil do Exército, do Ministério da Defesa Nacional — nomeados definitivamente, precedendo concurso e obtida
confirmação da declaração de cabimento orçamental da 3.a Delegação da Direcção-Geral do Orçamento, técnicos de informática
de grau 2, nível 1, da carreira técnica de informática, no quadro
de pessoal da Direcção-Geral do Tesouro, com efeitos a partir
da data do despacho autorizador, no caso da funcionária pertencente ao quadro desta Direcção-Geral e a partir da apresentação
nestes serviços no caso dos não pertencentes ao quadro. (Isento
de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)
27 de Abril de 2005. — O Director-Geral, José Castel-Branco.

MINISTÉRIO DA DEFESA NACIONAL
Gabinete do Ministro
Despacho n.o 10 297/2005 (2.a série). — Ao abrigo do disposto
nos artigos 2.o, 4.o e 5.o do Decreto-Lei n.o 262/88, de 23 de Julho,
nomeio para exercer funções de minha secretária pessoal Lígia Maria
Fernandes Guerra.
O presente despacho produz efeitos a partir de 30 de Março de
2005.
4 de Abril de 2005. — O Ministro da Defesa Nacional, Luís Filipe
Marques Amado.
Despacho n.o 10 298/2005 (2.a série). — Ao abrigo do disposto
nos artigos 2.o, 4.o e 5.o do Decreto-Lei n.o 262/88, de 23 de Julho,
nomeio para exercer funções de minha secretária pessoal Rute Alexandra Antunes Pereira de Oliveira Camilo.
O presente despacho produz efeitos a partir de 4 de Abril de 2005.
4 de Abril de 2005. — O Ministro da Defesa Nacional, Luís Filipe
Marques Amado.

