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Actividade na área da docência desde 1987;
1989-1996 — desempenho de funções como oficial subalterno nas
seguintes unidades militares: RI 2 — Abrantes (1.a BMI); Quartel-General da Região Militar do Sul — Évora e no Regimento de Infantaria de Beja.
Trabalhos apresentados:

apoio administrativo e processamento de texto» deve ler-se «Áreas funcionais — [. . .] são as seguintes: património e economato, pessoal,
expediente e arquivo, apoio administrativo e processamento de texto».
O prazo de 10 dias úteis para apresentação de candidaturas conta-se
a partir da data da publicação da presente rectificação, sendo consideradas todas as candidaturas entretanto remetidas a este organismo.

Em 15 de Janeiro de 2005, trabalho final da pós-graduação em
Gestão da Protecção Civil Municipal, com o tema «Plano Municipal
de Emergência do Concelho de Barrancos», com nota final de
14 valores;
Participação em diversos seminários temáticos relacionados com
as temáticas dos bombeiros e protecção civil.

26 de Junho de 2006. — O Vogal do Conselho Directivo, Artur
Lami.

MINISTÉRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INTERNA
E DOS NEGÓCIOS ESTRANGEIROS

Despacho n.o 14 527/2006

Despacho n.o 14 524/2006
1 — Nos termos da alínea a) do n.o 1 do artigo 89.o do Decreto-Lei
n.o 100/99, de 31 de Março, é concedida a licença sem vencimento,
por um período de seis meses, para exercício de funções em organismo
internacional, Organização das Nações Unidas, Departamento de
Manutenção de Paz da Costa do Marfim (ONUCI), ao agente principal
M/143062, do Corpo de Intervenção da Polícia de Segurança Pública,
Luís Miguel Ramos da Fonseca.
2 — O presente despacho produz efeitos a partir de 21 de Março
de 2006.
22 de Junho de 2006. — O Secretário de Estado Adjunto e da
Administração Interna, José Manuel Santos de Magalhães. — O Secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros e da Cooperação, João
Titterington Gomes Cravinho.

MINISTÉRIOS DOS NEGÓCIOS ESTRANGEIROS
E DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
Ao abrigo do disposto na alínea a) do n.o 1 do artigo 89.o e no
artigo 92.o do Decreto-Lei n.o 100/99, de 31 de Março, é concedida
à Prof.a Doutora Maria da Graça Martins da Silva Carvalho, professora
catedrática do Instituto Superior Técnico, da Universidade Técnica
de Lisboa, licença sem vencimento a partir de 1 de Abril de 2006
para exercer funções na Comissão Europeia.
31 de Maio de 2006. — O Ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros, Diogo Pinto de Freitas do Amaral. — O Ministro da Ciência,
Tecnologia e Ensino Superior, José Mariano Rebelo Pires Gago.

MINISTÉRIO DAS FINANÇAS
E DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
Secretaria-Geral

MINISTÉRIO DOS NEGÓCIOS ESTRANGEIROS
Instituto Camões
Despacho (extracto) n.o 14 525/2006
Por meu despacho de 20 de Junho de 2006, na sequência do concurso
interno de acesso misto aberto pelo aviso n.o 5687/2005, publicado
no Diário da República, 2.a série, n.o 109, de 7 de Junho de 2005,
e atento o disposto no n.o 1 do artigo 41.o do Decreto-Lei n.o 204/98,
de 11 de Julho, foi nomeada assistente administrativa principal do
quadro de pessoal do Instituto Camões, Maria Celeste Rodrigues
de Carvalho Martins, considerando-se exonerada, à data da aceitação,
do lugar de assistente administrativo que anteriormente ocupava. (Não
carece de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)
20 de Junho de 2006. — A Presidente, Simonetta Luz Afonso.

Despacho (extracto) n.o 14 528/2006
Por meu despacho de 22 de Junho de 2006, Anabela Grécio Gomes
Almeida Branco Martins, assistente administrativa principal do quadro
de pessoal da Secretaria-Geral do Ministério das Finanças e da Administração Pública, é nomeada, precedendo concurso interno de acesso
misto e obtida confirmação de declaração de cabimento orçamental
da 3.a Delegação da Direcção-Geral do Orçamento, na categoria de
assistente administrativa especialista, da carreira de assistente administrativo, do quadro de pessoal da Secretaria-Geral do Ministério
das Finanças e da Administração Pública, a que corresponde o escalão 2, índice 280, com efeitos a partir da data da aceitação do lugar.
(Não está sujeito a fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)
22 de Junho de 2006. — O Secretário-Geral, J. A. Mendonça
Canteiro.
Despacho (extracto) n.o 14 529/2006

20 de Junho de 2006. — A Presidente, Simonetta Luz Afonso.

Por meu despacho de 22 de Junho de 2006, Maria Angelina Fernandes Sousa Carvalho, assistente administrativa principal do quadro
de pessoal da Secretaria-Geral do Ministério das Finanças e da Administração Pública, é nomeada, precedendo concurso interno de acesso
misto e obtida confirmação de declaração de cabimento orçamental
da 3.a Delegação da Direcção-Geral do Orçamento, na categoria de
assistente administrativa especialista, da carreira de assistente administrativo, do quadro de pessoal da Secretaria-Geral do Ministério
das Finanças e da Administração Pública, a que corresponde o escalão 4, índice 316, com efeitos a partir da data da aceitação do lugar.
(Não está sujeito a fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)

Instituto Português de Apoio ao Desenvolvimento

22 de Junho de 2006. — O Secretário-Geral, J. A. Mendonça
Canteiro.

Rectificação n.o 1094/2006

Despacho (extracto) n.o 14 530/2006

Por ter sido publicado com inexactidão no Diário da República,
2.a série, n.o 120, de 23 de Junho de 2006, o aviso n.o 7046/2006
(2.a série), referente ao concurso interno de acesso geral para o provimento de cinco lugares na categoria de assistente administrativo
especialista, da carreira de assistente administrativo, do quadro de
pessoal do ex-Instituto da Cooperação Portuguesa, procede-se à
seguinte rectificação:
Na p. 9063, no n.o 5, rectifica-se que onde se lê «Áreas funcionais — [. . .] são as seguintes: contabilidade, expediente e arquivo,

Por meu despacho de 22 de Junho de 2006, Elisabeth Maria Rodrigues Varagilal, assistente administrativa principal do quadro de pessoal
da Secretaria-Geral do Ministério das Finanças e da Administração
Pública, é nomeada, precedendo concurso interno de acesso misto
e obtida confirmação de declaração de cabimento orçamental da
3.a Delegação da Direcção-Geral do Orçamento, na categoria de assistente administrativa especialista, da carreira de assistente administrativo, do quadro de pessoal da Secretaria-Geral do Ministério das
Finanças e da Administração Pública, a que corresponde o escalão 4,

Despacho (extracto) n.o 14 526/2006
Por meus despachos de 20 de Junho de 2006, na sequência do
concurso interno de acesso misto aberto pelo aviso n.o 5687/2005,
publicado no Diário da República, 2.a série, n.o 109, de 7 de Junho
de 2005, e atento o disposto no n.o 1 do artigo 41.o do Decreto-Lei
n.o 204/98, de 11 de Julho, foram nomeados assistentes administrativos
principais do quadro de pessoal do Instituto Camões, Maria José
das Dores Rodrigues e Joaquim Manuel Mendes Mil-Homens. (Não
carece de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)
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índice 316, com efeitos a partir da data da aceitação do lugar. (Não
está sujeito a fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)
22 de Junho de 2006. — O Secretário-Geral, J. A. Mendonça
Canteiro.
Despacho (extracto) n.o 14 531/2006
Por meu despacho de 22 de Junho de 2006, Maria da Conceição
Lopes Ferreira Dias, assistente administrativa principal do quadro
de pessoal da Secretaria-Geral do Ministério das Finanças e da Administração Pública, é nomeada, precedendo concurso interno de acesso
misto e obtida confirmação de declaração de cabimento orçamental
da 3.a Delegação da Direcção-Geral do Orçamento, na categoria de
assistente administrativa especialista, da carreira de assistente administrativo, do quadro de pessoal da Secretaria-Geral do Ministério
das Finanças e da Administração Pública, a que corresponde o escalão 1, índice 269, com efeitos a partir da data da aceitação do lugar.
(Não está sujeito a fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)
22 de Junho de 2006. — O Secretário-Geral, J. A. Mendonça
Canteiro.
Despacho (extracto) n.o 14 532/2006
Por meu despacho de 22 de Junho de 2006, Paula Cristina Andrade
Dias Mindão, assistente administrativa principal do quadro de pessoal
da Secretaria-Geral do Ministério das Finanças e da Administração
Pública, é nomeada, precedendo concurso interno de acesso misto
e obtida confirmação de declaração de cabimento orçamental da
3.a Delegação da Direcção-Geral do Orçamento, na categoria de assistente administrativa especialista, da carreira de assistente administrativo, do quadro de pessoal da Secretaria-Geral do Ministério das
Finanças e da Administração Pública, a que corresponde o escalão 1,
índice 269, com efeitos a partir da data da aceitação do lugar. (Não
está sujeito a fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)
22 de Junho de 2006. — O Secretário-Geral, J. A. Mendonça
Canteiro.

Pedro Ribeiro, assistente administrativa principal do quadro de pessoal
da Escola Náutica Infante D. Henrique, foi transferida para o quadro
de pessoal desta Direcção-Geral com a mesma categoria, com efeitos
a partir de 1 de Julho de 2006. (Não carece de fiscalização prévia
do Tribunal de Contas.)
23 de Junho de 2006. — Pelo Director de Serviços de Gestão de
Recursos Humanos, a Chefe de Divisão do Regime Jurídico do Pessoal, Maria Lídia do Espírito Santo Carvalho Soares.

Direcção-Geral dos Impostos
Aviso (extracto) n.o 7702/2006
Por despachos do conselho de administração do Centro Hospitalar
de Lisboa (Zona Central) e da subdirectora-geral dos Impostos, por
delegação de competências do director-geral, de 21 de Junho e de
16 de Maio de 2006, respectivamente, foi Bruno Miguel da Costa
Andrade, assistente administrativo do quadro de pessoal do Centro
Hospitalar de Lisboa (Zona Central), Hospital de São José, transferido
para idêntico lugar do quadro de pessoal da Direcção-Geral dos
Impostos, ficando afecto aos Serviços Centrais, com efeitos a 1 de
Julho de 2006. (Isento de fiscalização prévia.)
27 de Junho de 2006. — O Director de Serviços, Laudelino Pinheiro.
Aviso (extracto) n.o 7703/2006
Por despachos do director do Instituto das Artes e da subdirectora-geral, por delegação de competências do director-geral dos
Impostos, de 23 e de 20 de Junho de 2006, respectivamente, Sílvia
Regina Januário Ribeiro, assistente administrativa principal do quadro
de pessoal do Instituto das Artes, foi transferida para idêntico lugar
do quadro de pessoal da Direcção-Geral dos Impostos, ficando afecta
aos Serviços Centrais, com efeitos a 1 de Julho de 2006. (Isento de
fiscalização prévia.)
27 de Junho de 2006. — O Director de Serviços, Laudelino Pinheiro.

Despacho (extracto) n.o 14 533/2006

Aviso (extracto) n.o 7704/2006

Por meu despacho de 22 de Junho de 2006, Adelaide Barros Correia
Lopes Simões, assistente administrativa principal do quadro de pessoal
da Secretaria-Geral do Ministério das Finanças e da Administração
Pública, é nomeada, precedendo concurso interno de acesso misto
e obtida confirmação de declaração de cabimento orçamental da
3.a Delegação da Direcção-Geral do Orçamento, na categoria de assistente administrativa especialista, da carreira de assistente administrativo, do quadro de pessoal da Secretaria-Geral do Ministério das
Finanças e da Administração Pública, a que corresponde o escalão 4,
índice 316, com efeitos a partir da data da aceitação do lugar. (Não
está sujeito a fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)

Por despachos do conselho de administração do Centro Hospitalar
de Lisboa (Zona Central) e da subdirectora-geral dos Impostos, por
delegação de competências do director-geral, de 21 de Junho e de
16 de Maio de 2006, respectivamente, Susana Maria da Silva Ruivo
Zimbarra de Almeida Botas, assistente administrativa do quadro de
pessoal do Centro Hospitalar de Lisboa (Zona Central), Hospital
de São José, foi transferida para idêntico lugar do quadro de pessoal
da Direcção-Geral dos Impostos, ficando afecta aos Serviços Centrais,
com efeitos a 1 de Julho de 2006. (Isento de fiscalização prévia.)
27 de Junho de 2006. — A Chefe de Divisão, Ângela Santos.

22 de Junho de 2006. — O Secretário-Geral, J. A. Mendonça
Canteiro.

Direcção-Geral do Tesouro

Despacho (extracto) n.o 14 534/2006

Aviso (extracto) n.o 7705/2006

Por meu despacho de 22 de Junho de 2006, Ana Paula Bento Alves,
assistente administrativa principal do quadro de pessoal da Direcção-Geral do Tribunal de Contas, é nomeada, precedendo concurso
interno de acesso misto e obtida confirmação de declaração de cabimento orçamental da 3.a Delegação da Direcção-Geral do Orçamento,
na categoria de assistente administrativa especialista, da carreira de
assistente administrativo, do quadro de pessoal da Secretaria-Geral
do Ministério das Finanças e da Administração Pública, a que corresponde o escalão 1, índice 269, com efeitos a partir da data da
aceitação do lugar. (Não está sujeito a fiscalização prévia do Tribunal
de Contas.)

Em conformidade com o disposto no n.o 1 do despacho conjunto
n.o 603/2004, publicado no Diário da República, 2.a série, n.o 244,
de 16 de Outubro de 2004, dá-se conhecimento que a taxa de juro
no âmbito do n.o 1 do artigo 213.o do Decreto-Lei n.o 59/99, de 2
de Março, em vigor no 2.o semestre de 2006 é de 9,83 %.

22 de Junho de 2006. — O Secretário-Geral, J. A. Mendonça
Canteiro.

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

28 de Junho de 2006. — O Director-Geral, José Emílio Castel-Branco.
Aviso (extracto) n.o 7706/2006
Em conformidade com o disposto no n.o 2.o da Portaria n.o 597/2005,
publicada no Diário da República, 1.a série-B, n.o 137, de 19 de Julho
de 2005, dá-se conhecimento que a taxa supletiva de juros moratórios
relativamente a créditos de que sejam titulares empresas comerciais,
singulares ou colectivas, nos termos do § 3.o do artigo 102.o do Código
Comercial, em vigor no 2.o semestre de 2006 é de 9,83 %.
28 de Junho de 2006. — O Director-Geral, José Emílio Castel-Branco.

Despacho (extracto) n.o 14 535/2006
Pelo despacho de 22 de Junho de 2006 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 20 097/2005 (2.a série), publicado no Diário da República,
2.a série, n.o 182, de 21 de Setembro de 2005, e precedendo a anuência
da Escola Náutica Infante D. Henrique, Catarina Isabel Cristóvão

Instituto de Informática
Aviso n.o 7707/2006
Por despachos do inspector-geral da Administração Pública de 31 de
Março de 2006 e da vogal do conselho de direcção do Instituto de

