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4 — Substituição legal. — Nos casos de ausência, falta ou impedimentos designo como minha substituta legal a adjunta Ângela Maria
da Silva Vicente Veiguinha.
5 — Produção de efeitos. — A presente delegação produz efeitos
a partir de 16 de Fevereiro de 2005, ficando por este meio ratificados
todos os actos e despachos entretanto proferidos sobre as matérias
ora objecto de delegação.
23 de Junho de 2005. — O Chefe do Serviço de Finanças do Seixal 1,
João Manuel de Matos Rosa.
Aviso (extracto) n.o 6946/2005 (2.a série). — Delegação de competências. — Ao abrigo do disposto no artigo 35.o do Código do Procedimento Administrativo, delego na TAT, nível 2 (chefe de finanças-adjunta), Isabel Maria Pereira de Castro, as competências para
a prática dos seguintes actos:
I — A chefia da Secção de Cobrança.
II — Atribuição de competências de carácter geral — iguais competências às que, desta natureza, foram por mim delegadas nos outros
chefes de secção, conforme item III da delegação por mim efectuada
em 29 de Junho de 2004 e publicada no Diário da República, 2.a série,
n.o 197, de 21 de Agosto de 2004, aviso n.o 8396/2004, que fica a
fazer parte integrante desta delegação.
III — De carácter específico:
1) O controlo, coordenação e procedimentos de todos os actos
respeitantes ao imposto municipal sobre veículos e impostos
de circulação e camionagem;
2) O controlo, coordenação e procedimentos de todos os actos
respeitantes ao imposto do selo, com excepção do que incide
sobre as transmissões gratuitas de bens (1.2 da tabela geral
do imposto do selo);
3) O controlo, coordenação e procedimentos respeitantes à
receita do Estado cuja liquidação não é da competência dos
serviços da DGCI, designadamente as reposições e rendas
de prédios do Estado;
4) O controlo, coordenação e procedimentos de todo o serviço
de entradas e saídas de correspondência, designadamente os
seus registos, bem como todo o serviço e procedimentos relacionados com o sector de material e equipamento, mesmo
o informático;
5) O controlo e procedimentos do serviço de pessoal, elaboração
de notas de faltas e licenças, pedidos de verificação domiciliária de doença e pedidos da apresentação à junta médica,
excepto concessão ou alteração de férias.
V — Produção de efeitos — o presente despacho produz efeitos,
quanto às delegações de carácter geral e às específicas referidas nos
anteriores n.os 1 e 2, a partir de 23 de Maio de 2005, e quanto às
específicas referidas nos n.os 3, 4 e 5, a partir de 1 de Setembro
de 2005, ficando desde já, quanto àquelas, ratificados todos os actos
por ela praticados.
1 de Julho de 2005. — O Chefe do Serviço de Finanças de Lisboa 3,
Henrique Fernandes.
Aviso (extracto) n.o 6947/2005 (2.a série). — Por despacho da
subdirectora-geral dos Impostos por delegação de competências do
director-geral dos Impostos e do conselho de administração da Administração Regional de Saúde do Centro de 10 de Março e de 9 de
Junho de 2005, respectivamente:
Maria Madalena Moreira Henriques, assistente administrativa principal do quadro da Sub-Região de Saúde de Aveiro — transferida
para idêntico lugar do quadro de pessoal da Direcção-Geral dos
Impostos com efeitos a 18 de Julho, ficando afecta à Direcção
de Finanças de Aveiro.
Por despacho da subdirectora-geral dos Impostos por delegação
de competências do director-geral dos Impostos e do director regional
de Educação do Norte de 15 de Março e de 9 de Junho de 2005,
respectivamente:
Maria Conceição Brito Vilaça Ferreira, assistente administrativa do
quadro de vinculação de Viana do Castelo — transferida para idêntico lugar do quadro de pessoal da Direcção-Geral dos Impostos
com efeitos a 1 de Agosto, ficando afecta à Direcção de Finanças
de Viana do Castelo.
Por despacho da subdirectora-geral dos Impostos por delegação
de competências do director-geral dos Impostos e do director regional
de Educação do Norte de 27 de Maio e de 6 de Junho de 2005,
respectivamente:
Maria Filomena Rodrigues Passos Ribeiro Moreira, assistente administrativa do quadro de vinculação de Viana do Castelo — trans-

ferida para idêntico lugar do quadro de pessoal da Direcção-Geral
dos Impostos com efeitos a 1 de Agosto, ficando afecta à Direcção
de Finanças de Viana do Castelo.
Por despacho da subdirectora-geral dos Impostos por delegação
de competências do director-geral dos Impostos e do director regional
de Educação de Lisboa de 3 de Maio e de 6 de Junho de 2005,
respectivamente:
Maria Teresa Brardo Alves Ferreira Palmeira, assistente administrativa do quadro distrital de vinculação de Santarém — transferida
para idêntico lugar do quadro de pessoal da Direcção-Geral dos
Impostos, ficando afecta à Direcção de Finanças de Santarém.
Por despacho da subdirectora-geral dos Impostos por delegação
de competências do director-geral dos Impostos e do director regional
de Educação do Norte de 24 de Maio e de 23 de Junho de 2005,
respectivamente:
Maria Fernanda Gonçalves Vaz Santos, assistente administrativa do
quadro distrital de vinculação de Braga — transferida para idêntico
lugar do quadro de pessoal da Direcção-Geral dos Impostos com
efeitos a 1 de Agosto, ficando afecta à Direcção de Finanças de
Braga.
Por despacho da subdirectora-geral dos Impostos por delegação
de competências do director-geral dos Impostos e do reitor da Universidade do Algarve de 5 de Junho e de 16 de Maio de 2005,
respectivamente:
Maria da Conceição Martins Margaret, assistente administrativa do
quadro da Universidade do Algarve — transferida para idêntico
lugar do quadro de pessoal da Direcção-Geral dos Impostos com
efeitos a 1 de Agosto, ficando afecta à Direcção de Finanças de
Faro.
(Isento de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)
12 de Julho de 2005. — O Director de Serviços, Laudelino Pinheiro.
Aviso (extracto) n.o 6948/2005 (2.a série). — Por despacho de
6 de Julho de 2005 do director-geral dos Impostos, com efeitos a
11 de Abril de 2005, são nomeados chefes de finanças nível II, nos
termos dos artigos 15.o, 16.o e 17.o do Decreto-Lei n.o 557/99, de
17 de Dezembro, os seguintes funcionários com colocação nos lugares
indicados:
Nome

Francisco Gomes Sousa . . . . . . . .
Lino Gonçalves Conceição . . . . .

Colocação

CF-II Porto Santo.
CF-II Porto Moniz.

(Isento de visto do Tribunal de Contas.)
13 de Julho de 2005. — O Director de Serviços, Laudelino Pinheiro.

Direcção de Finanças de Vila Real
Despacho (extracto) n.o 16 211/2005 (2.a série). — Delegação
de competências. — Ao abrigo do disposto nos artigos 30.o e seguintes
do Código do Procedimento Administrativo, delego nos chefes de
Finanças do distrito de Vila Real:
1 — A competência estabelecida no artigo 54.o, n.o 1, do Regime
Jurídico das Infracções Fiscais não Aduaneiras (RJIFNA), para aplicação das coimas previstas nos artigos 28.o a 30.o e 33.o a 35.o do
mesmo Regime Jurídico, com referência às infracções cometidas no
âmbito do Código do Imposto sobre o Valor Acrescentado.
2 — Ao abrigo do n.o 3 do artigo 76.o do Regime Geral das Infracções Tributárias (RGIT), a competência que me é própria para a
aplicação das coimas e sanções acessórias, estabelecida nos termos
do artigo 52.o, alínea b), inclusive quando se verifique a situação
prevista no artigo 45.o, ambos do citado Regime Geral, ou para o
arquivamento do respectivo processo contra-ordenacional, nos termos
do artigo 77.o do mesmo diploma legal, sem prejuízo da comunicação
prevista no n.o 2 do mesmo artigo no caso de arquivamento por haver
dúvidas fundadas que não seja possível suprir sobre os factos constitutivos da contra-ordenação, com referência às infracções cometidas
no âmbito do Código do Imposto sobre o Valor Acrescentado.
3 — Não vigora o poder de subdelegar.
4 — A presente delegação de competências produz efeitos a partir
de 30 de Junho de 2005.
5 — Com conhecimento aos chefes de divisão, chefe de equipa da
justiça tributária, responsável pelo serviço de administração geral e
chefes de finanças do distrito.
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6 — Promova-se a publicação em aviso inserto no Diário da República, através da DSGRH da DGCI.
29 de Junho de 2005. — O Director, Francisco A. Almaça Fialho.

MINISTÉRIO DA DEFESA NACIONAL
Gabinete do Secretário de Estado da Defesa
Nacional e dos Assuntos do Mar
Despacho n.o 16 212/2005 (2.a série). — 1 — No uso das competências delegadas pelo despacho n.o 10 379/2005 (2.a série), 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
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 capitão-de-mar-e-guerra
RES (55267) Augusto César da Gama Ferreira de Carvalho, por um
período de 365 dias, em substituição do capitão-de-mar-e-guerra
RES (303672) José Alberto Alves dos Santos, para desempenhar funções de assessoria técnica no âmbito do Projecto n.o 1 — Ministério
da Defesa Nacional/Estado-Maior-General das Forças Armadas
Angolanas, inscrito no Programa Quadro da Cooperação Técnico-Militar com a República de Angola.
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 C.
1 de Junho de 2005. — O Secretário de Estado da Defesa Nacional
e dos Assuntos do Mar, Manuel Lobo Antunes.
Despacho n.o 16 213/2005 (2.a 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
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 tenente-coronel
ART 03040483, Carlos Alberto Borges da Fonseca, por um período
de 365 dias, em substituição do tenente-coronel INF 00712880, Américo Fernando Carreira Martins, para desempenhar funções de director técnico do projecto n.o 3, «Academia Militar», inscrito no Programa
Quadro da Cooperação Técnico-Militar com a República de Angola.
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 C.
11 de Julho de 2005. — O Secretário de Estado da Defesa Nacional
e dos Assuntos do Mar, Manuel Lobo Antunes.
Despacho n.o 16 214/2005 (2.a 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
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 tenente INF 18213294,
Nuno Filipe Cunha, por um período de 365 dias, em substituição
do capitão INF 05562291, António Manuel Matos Grilo, para desempenhar funções de assessoria técnica no âmbito do Projecto
n.o 4 — Brigada e Centro de Instrução de Comandos, inscrito no Programa Quadro da Cooperação Técnico-Militar com a República de
Angola.
2 — De acordo com o n.o 5.o da portaria n.o 87/99 (2.a série), de
30 de Dezembro de 1998, publica no Diário da República, 2.a série,
de 28 de Janeiro de 1999, o militar nomeado irá desempenhar funções
em país da classe C.
11 de Julho de 2005. — O Secretário de Estado da Defesa Nacional
e dos Assuntos do Mar, Manuel Lobo Antunes.

Direcção-Geral de Pessoal e Recrutamento Militar
Despacho (extracto) n.o 16 215/2005 (2.a série). — Obtida a
necessária anuência do general Chefe do Estado-Maior do Exército,
autorizo, ao abrigo do disposto no artigo 25.o do Decreto-Lei
n.o 427/89, de 7 de Dezembro, com a redacção dada pelo Decreto-Lei

N.o 142 — 26 de Julho de 2005

n.o 218/98, de 17 de Julho, e no n.o 1 do artigo 7.o da Lei n.o 2/2004,
de 15 de Janeiro, a transferência da assistente administrativa principal
Maria da Luz Amante Ferreira para lugar da mesma carreira e categoria, que se encontra vago no quadro de pessoal da Direcção-Geral
de Pessoal e Recrutamento Militar do Ministério da Defesa Nacional,
com efeitos a 1 de Junho de 2005, ficando exonerada do anterior
lugar a partir dessa mesma data. (Isento de fiscalização prévia do
Tribunal de Contas.)
7 de Julho de 2005. — O Director-Geral, Alberto Rodrigues Coelho.
Louvor n.o 1275/2005. — Louvo a licenciada Isabel Maria Pinto
Meireles, técnica superior do quadro de pessoal da Direcção-Geral
de Pessoal e Recrutamento Militar do Ministério da Defesa Nacional,
em virtude do seu desempenho funcional enquanto integrada na Divisão de Incentivos à Prestação de Serviço Militar.
Dotada de elevada discrição e apurado sentido de responsabilidade,
soube a licenciada Isabel Meireles dar excelente conta de todas as
tarefas de que foi incumbida, demonstrando à sociedade, a superiores
hierárquicos e colegas, civis e militares, da Direcção-Geral de Pessoal
e Recrutamento Militar todas as suas qualidades humanas e profissionais que lhe permitiram superar os obstáculos plúrimos com que
toda a sua Divisão e ela mesma se depararam, num processo de implementação e consolidação de um novo enquadramento orgânico da
sua Direcção-Geral, bem como das acrescidas competências daí advenientes, designadamente perante a necessidade de implementar doutrina e prover ao atendimento dos clientes do sistema de incentivos.
De exemplar lealdade e de extrema dedicação e disponibilidade,
provou a Dr.a Isabel Meireles, com o seu contributo, todo um potencial
técnico que se lhe adivinhava latente, o qual soube moldar e adaptar
às necessidades do interesse colectivo.
Por tudo quanto vai mencionado, mostrou a Dr.a Isabel Meireles
amplo merecimento do presente louvor que, pelo exemplo, deve ser
devidamente publicitado.
28 de Junho de 2005. — O Director-Geral, Alberto Rodrigues
Coelho.
ESTADO-MAIOR-GENERAL DAS FORÇAS ARMADAS

Gabinete do Chefe do Estado-Maior-General
das Forças Armadas
Despacho n.o 16 216/2005 (2.a série). — Manda o Chefe do
Estado-Maior-General das Forças Armadas, nos termos do artigo 25.o,
da alínea b) do n.o 1 do artigo 26.o, da alínea b) do n.o 1 do artigo 27.o
e do artigo 34.o do Regulamento da Medalha Militar e das Medalhas
Comemorativas das Forças Armadas, aprovado pelo Decreto-Lei
n.o 316/2002, de 27 de Dezembro, condecorar com a medalha da
cruz de São Jorge, 2.a classe, o tenente-coronel ENGAER Mário
Jorge Martins Sobral.
O presente despacho revoga o despacho n.o 3036/2005 (2.a série),
de 30 de Setembro de 2004, publicado no Diário da República, 2.a série,
n.o 30, 11 de Fevereiro de 2005.
27 de Abril de 2005. — O Chefe do Estado-Maior-General das
Forças Armadas, José Manuel Garcia Mendes Cabeçadas, almirante.
Louvor n.o 1276/2005. — Ao encerrar a Missão das Nações Unidas de Apoio a Timor-Leste (UNMISET), que durante um ano contribuiu para mais um passo na estabilização do país e na consolidação
da democracia, é de toda a justiça realçar o excelente desempenho
dos militares portugueses que integraram aquela missão, quer no quartel-general da componente militar quer no grupo de observadores
militares, do qual Portugal deteve a chefia.
A postura dos elementos do contingente nacional foi alvo das mais
elogiosas referências das várias autoridades presentes em Timor, sendo
de realçar as boas relações que os militares souberam manter com
o povo timorense e com os demais militares e parceiros das Nações
Unidas, a par de um desempenho competente e dedicado.
A sua actuação em funções de grande sensibilidade e importância
contribuiu decisivamente para o êxito desta missão internacional, do
que resultou prestígio par o País e para as Forças Armadas.
Assim, pelas razões acima aduzidas, louvo os seguintes militares:
Coronel Inf. NIM 00996472, Fernando José Reis.
Major Tms. NIM 18818286, António Augusto da Silva Luís.
Major Eng. NIM 07233182, Augusto de Barros Sepúlveda.
Major Art. NIM 13960289, Rui Carlos Frias Torres.
Major Inf. NIM 03921489, Pedro Fernandes Guerra.
Major Inf. NIM 143776688, Delfim Fonseca.
Capitão Inf. NIM 14857691, José Virgílio dos Reis Martins.

