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De harmonia com o disposto no n.o 1 do artigo 22.o do Decreto-Lei
n.o 197/99, de 8 de Junho:

Manda o Governo, pela Ministra de Estado e das Finanças e pelo
Ministro da Administração Interna, o seguinte:

1.o É autorizado o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras a celebrar
contrato com a Imprensa Nacional-Casa da Moeda, S. A., para pro-
dução e personalização do modelo uniforme do título de residência
acima referido, até ao montante de E 2 970 000, não sujeito a IVA.

2.o Os encargos orçamentais resultantes da execução do presente
diploma não poderão, em cada ano, exceder as seguintes importâncias:

2003 — E 360 000;
2004 — E 540 000;
2005 — E 1 080 000;
2006 — E 990 000.

3.o As importâncias fixadas para 2004, 2005 e 2006 serão acrescidas
do saldo que se apurar na execução orçamental do ano anterior.

4.o Os encargos resultantes da execução deste diploma serão satis-
feitos por verbas adequadas do orçamento do Serviço de Estrangeiros
e Fronteiras para os anos 2003, 2004, 2005 e 2006 inscritas ou a
inscrever pelos respectivos montantes na fonte de financiamento 123.

17 de Novembro de 2003. — A Ministra de Estado e das Finanças,
Maria Manuela Dias Ferreira Leite. — O Ministro da Administração
Interna, António Jorge de Figueiredo Lopes.

MINISTÉRIOS DAS FINANÇAS E DA AGRICULTURA,
DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCAS

Portaria n.o 1486/2003 (2.a série). — Considerando que, em 5
de Maio de 2000, cessou a comissão de serviço o licenciado António
Manuel Barroca da Graça, assessor da carreira de técnico superior,
à data a exercer o cargo de director regional das Pescas e Aquicultura
do Centro, da Direcção-Geral das Pescas e Aquicultura, mantendo-se
no entanto no exercício de funções dirigentes, em regime de gestão
corrente, até 31 de Julho de 2003;

Considerando o disposto na alínea a) do n.o 2 e nos n.os 5, 6 e
8 do artigo 32.o da Lei n.o 49/99, de 22 de Junho:

Manda o Governo, pelos Ministros de Estado e das Finanças e
da Agricultura, Desenvolvimento Rural e Pescas, o seguinte:

1.o É criado no quadro de pessoal da Direcção-Geral das Pescas
e Aquicultura, aprovado pela Portaria n.o 226/99, de 1 de Abril, um
lugar de assessor principal da carreira de técnico superior, a extinguir
quando vagar.

2.o A criação do lugar referido no número anterior produz efeitos
a partir de 31 de Julho de 2003.

13 de Novembro de 2003. — A Ministra de Estado e das Finanças,
Maria Manuela Dias Ferreira Leite. — O Ministro da Agricultura,
Desenvolvimento Rural e Pescas, Armando José Cordeiro Sevinate
Pinto.

MINISTÉRIOS DAS FINANÇAS E DA CULTURA

Despacho conjunto n.o 1066/2003. — Nos termos do Decreto-
-Lei n.o 331/88, de 27 de Setembro, pode ser concedido subsídio de
residência aos titulares do cargo de director-geral ou equiparado que
à data da nomeação não tenham residência permanente no local onde
estejam sediados os respectivos serviços ou organismos numa área
circundante de 100 km.

É o caso do director do Instituto das Artes, equiparado a direc-
tor-geral, Prof. Doutor Paulo Alexandre Gomes da Cunha e Silva,
que foi nomeado para aquele cargo pelo despacho n.o 952/2003
(2.a série), publicado no Diário da República, 2.a série, n.o 225, de
29 de Setembro de 2003, e tem a sua residência no Porto.

Assim, determina-se o seguinte:
1 — É atribuído ao director do Instituto das Artes, Prof. Doutor

Paulo Alexandre Gomes da Cunha e Silva, um subsídio mensal de
residência no valor correspondente a 50 % da ajuda de custo diária
que competir a funcionários com vencimento superior ao ín-
dice 405×30 dias.

2 — O disposto no número anterior produz efeitos desde 1 de
Setembro de 2003, data da nomeação do Prof. Doutor Paulo da Cunha
e Silva para o cargo de director do Instituto das Artes.

18 de Novembro de 2003. — A Ministra de Estado e das Finanças,
Maria Manuela Dias Ferreira Leite. — O Ministro da Cultura, Pedro
Manuel da Cruz Roseta.

MINISTÉRIO DA DEFESA NACIONAL

Gabinete do Ministro

Despacho n.o 23 237/2003 (2.a série). — 1 — No quadro do Pro-
grama Relativo à Aquisição de Submarinos (PRAS), disciplinado pela
Resolução do Conselho de Ministros n.o 14/98, de 30 de Janeiro,
alterada pela Resolução do Conselho de Ministros n.o 100/99, de
1 de Setembro, e pela Resolução do Conselho de Ministros n.o 67/2003,
de 5 de Maio, submeti ao Conselho de Ministros, em 6 de Novembro
de 2003, uma proposta de adjudicação, nos termos do n.o 2 do
artigo 30.o-B daquele Programa.

2 — Essa proposta de adjudicação foi objecto de homologação atra-
vés da Resolução do Conselho de Ministros n.o 228/2003, de 6 de
Novembro, nos termos da alínea a) do n.o 2 do artigo 31.o do PRAS;
tal homologação corporiza a deliberação de adjudicação das prestações
concursadas ao participante German Submarine Consortium (GSC),
mais concretamente à respectiva proposta de «submarino na versão
técnica com AIP».

3 — Na mesma resolução, deliberou o Conselho de Ministros man-
datar-me para encetar e conduzir as pertinentes diligências com vista
à celebração dos contratos a que alude o artigo 34.o do PRAS, assim
como de outros contratos que se revelem necessários ou adequados
no quadro da execução do programa identificado como «capacidade
submarina» (Estado-Maior da Armada), no anexo A à Lei Orgânica
n.o 1/2003, de 13 de Maio.

4 — Os artigos 34.o e seguintes do PRAS estabelecem com clareza
o regime da denominada «fase da elaboração do contrato», cuja tra-
mitação agora se inicia; esse regime é focado, de forma relevante,
pela acima referida Resolução do Conselho de Ministros n.o 228/2003,
de 6 de Novembro, pela qual se confere abertura à celebração não
apenas dos contratos referidos no artigo 34.o do PRAS mas também
à de outros que se revelem necessários ou adequados no contexto
da execução do programa aqui em causa («capacidade submarina»).

5 — A estrutura contratual final há-de assentar, necessariamente,
na modalidade de financiamento da aquisição que se vier a adoptar.

6 — No âmbito do Ministério da Defesa Nacional e, mais con-
cretamente, no quadro da Secretaria-Geral, têm vindo a ser estudadas
diversas estruturas de financiamento, com o objectivo de alcançar
a solução económica e financeiramente mais vantajosa e eficiente,
com respeito pelas regras jurídicas aplicáveis e pelos imperativos de
interesse público ligados à defesa nacional e ao preenchimento dos
critérios comunitários de estabilidade e de défice; importa agora apli-
car os resultados desse estudo ao contexto concreto do Programa
Relativo à Aquisição de Submarinos.

7 — Do regime vertido nos artigos 34.o e 35.o do PRAS resulta,
no que ao procedimento a seguir concerne, o seguinte:

a) As minutas dos contratos a celebrar (com o GSC e com ter-
ceiras entidades, designadamente financiadoras) devem ser
elaboradas em língua portuguesa e, subsequentemente, apro-
vadas pelo Ministro de Estado e da Defesa Nacional;

b) Após a respectiva aprovação pelo Ministro de Estado e da
Defesa Nacional, tais minutas devem ser enviadas ao adju-
dicatário e a terceiras entidades contratantes;

c) As minutas consideram-se aceites se houver aceitação expressa
ou se não houver reclamação nos oito dias subsequentes à
sua recepção pelos destinatários.

8 — A matéria a verter nos vários contratos que importa celebrar
é de elevadíssima complexidade e abrange diferentes áreas de espe-
cialidade: para além da dimensão jurídica imanente a todos os con-
tratos, realçam-se a vertente operacional, técnica e logística, os aspec-
tos inerentes às contrapartidas e as questões de índole financeira,
seja directamente relacionadas com os bens objecto do fornecimento
seja respeitantes à modalidade de financiamento a acertar com ter-
ceiras entidades.

9 — Para além do exposto, os interesses públicos que rodeiam a
execução do programa identificado como «capacidade submarina»
(Estado-Maior da Armada), no anexo A à Lei Orgânica n.o 1/2003,
de 13 de Maio, e a significativa expressão financeira do mesmo, reco-
mendam que se adopte a máxima cautela na redacção das minutas
dos contratos acima referidas e que se procure obter, em acertos
finais com o adjudicatário, a melhor solução possível para o Estado
Português; tudo, naturalmente, com integral respeito pela tramitação
concursal anterior e, em especial, pelos resultados finais do concurso
à luz do critério e dos factores de adjudicação adoptados, que cumpre
observar escrupulosamente.

10 — Tendo em conta o que se vem de expor, determino:

a) No desempenho da tarefa para que fui mandatado pelo Con-
selho de Ministros, no quadro dos artigos 34.o e seguintes
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do PRAS, serei assessorado por um grupo de apoio com a
seguinte composição:

i) Coordenador — COR Fernando Serafino, DGAED;
ii) Responsável pela área operacional, técnica e logís-

tica — CALM Luís Caravana, direcção de navios;
iii) Responsável pela área das contrapartidas — Prof. Pedro

Brandão Rodrigues, presidente da CPC;
iv) Responsável pela área financeira — Dr. Bernardo Car-

nall, SGMDN;
v) Responsável pelo acompanhamento jurídico da fase de

elaboração do contrato — Sérvulo Correia e Associa-
dos, Sociedade de Advogados;

b) Quer o coordenador do grupo de apoio quer os responsáveis
por cada uma das áreas indicadas na alínea a) podem, por
seu turno, ser assessorados nos termos que entenderem con-
venientes, devendo, todavia, os referidos responsáveis comu-
nicar ao coordenador a identidade e o cargo desempenhado
por cada um dos assessores; salvo quando o coordenador
der indicação em contrário, os assessores dos responsáveis
acima indicados podem assistir e participar nas reuniões do
grupo de apoio;

c) O grupo de apoio deverá submeter à minha consideração
as minutas dos contratos a celebrar com o adjudicatário e
com terceiras entidades, com o respectivo clausulado com-
pletamente definido e todos os anexos devidamente preen-
chidos, por forma a ser possível, após cumprimento de todas
as formalidades legais e regulamentares aplicáveis, formalizar
a celebração de todos os ditos contratos.

14 de Novembro de 2003. — O Ministro de Estado e da Defesa
Nacional, Paulo Sacadura Cabral Portas.

MARINHA

Gabinete do Chefe do Estado-Maior da Armada

Portaria n.o 1487/2003 (2.a série). — Alteração do estado e situa-
ção de armamento de unidades navais — NRP Jacinto Cândido. — Tor-
nando-se necessário alterar o estado de armamento do NRP Jacinto
Cândido;

No uso da competência que me é conferida pelo disposto na alí-
nea a) do n.o 4 do artigo 8.o da Lei n.o 111/91, de 29 de Agosto,
e em conformidade com o despacho de 23 de Maio de 1983 do Ministro
da Defesa Nacional:

Determino que o NRP Jacinto Cândido passe ao estado de arma-
mento normal, a partir de 20 de Novembro de 2003.

18 de Novembro de 2003. — O Chefe do Estado-Maior da Armada,
Francisco António Torres Vidal Abreu, almirante.

Portaria n.o 1488/2003 (2.a série). — Alteração do estado e situa-
ção de armamento de unidades navais — NRP João Roby. — Tornan-
do-se necessário alterar o estado de armamento do NRP João Roby;

No uso da competência que me é conferida pelo disposto na alí-
nea a) do n.o 4 do artigo 8.o da Lei n.o 111/91, de 29 de Agosto,
e em conformidade com o despacho de 23 de Maio de 1983 do Ministro
da Defesa Nacional:

Determino que o NRP João Roby passe ao estado de desarmamento,
a partir de 20 de Novembro de 2003.

18 de Novembro de 2003. — O Chefe do Estado-Maior da Armada,
Francisco António Torres Vidal Abreu, almirante.

EXÉRCITO

Gabinete do Chefe do Estado-Maior do Exército

Portaria n.o 1489/2003 (2.a série). — Manda o Chefe do Esta-
do-Maior do Exército que o militar em seguida mencionado tenha
a situação que a seguir lhe vai indicada:

COR INF (11288769), Armando António Gonçalves Borges — passa
à situação de reserva, nos termos da alínea c) do n.o 1 do artigo 152.o
do EMFAR, aprovado pelo Decreto-Lei n.o 236/99, de 25 de Junho,
devendo ser considerado nesta situação desde 7 de Outubro de
2003. Fica com a remuneração mensal de E 3180,59. Conta 44
anos, 0 meses e 4 dias de serviço, nos termos do artigo 45.o do
EMFAR.

23 de Outubro de 2003. — Pelo Chefe do Estado-Maior do Exército,
por delegação, o Ajudante-General, Jorge Manuel Silvério, tenen-
te-general.

Portaria n.o 1490/2003 (2.a série). — Manda o Chefe do Esta-
do-Maior do Exército que o militar em seguida mencionado tenha
a situação que a seguir lhe vai indicada:

COR CAV (06593473), José Augusto da Silva Guerreirinho — passa
à situação de reserva, nos termos da alínea c) do n.o 1 do artigo 152.o
do EMFAR, aprovado pelo Decreto-Lei n.o 236/99, de 25 de Junho,
devendo ser considerado nesta situação desde 15 de Setembro de
2003. Fica com a remuneração mensal de E 3022,97. Conta 37
anos, 8 meses e 26 dias de serviço, nos termos do artigo 45.o do
EMFAR.

23 de Outubro de 2003. — Pelo Chefe do Estado-Maior do Exército,
por delegação, o Ajudante-General, Jorge Manuel Silvério, tenen-
te-general.

Portaria n.o 1491/2003 (2.a série). — Manda o Chefe do Esta-
do-Maior do Exército que o militar em seguida mencionado tenha
a situação que a seguir lhe vai indicada:

TCOR SGE (15275473) Fausto Manuel Nicolau Casanova de
Matos — passa à situação de reserva, nos termos da alínea c) do
n.o 1 do artigo 152.o do EMFAR, aprovado pelo Decreto-Lei
n.o 236/99, de 25 de Junho, devendo ser considerado nesta situação
desde 1 de Outubro de 2003. Fica com a remuneração mensal
de E 2676,18. Conta 46 anos, 9 meses e 6 dias de serviço, nos
termos do artigo 45.o do EMFAR.

23 de Outubro de 2003. — Pelo Chefe do Estado-Maior do Exército,
por delegação, o Ajudante-General, Jorge Manuel Silvério, tenen-
te-general.

Portaria n.o 1492/2003 (2.a série). — Manda o Chefe do Esta-
do-Maior do Exército que o militar em seguida mencionado tenha
a situação que a seguir lhe vai indicada:

COR INF (00395665) Luís Vicente Martins de Melo Cabral — passa
à situação de reserva, nos termos da alínea a) do artigo 153.o do
EMFAR, aprovado pelo Decreto-Lei n.o 236/99, de 25 de Junho,
devendo ser considerado nesta situação desde 13 de Julho de 2003.
Fica com a remuneração mensal de E 3369,74. Conta 47 anos,
2 meses e 21 dias de serviço, nos termos do artigo 45.o do EMFAR.

23 de Outubro de 2003. — Pelo Chefe do Estado-Maior do Exército,
por delegação, o Ajudante-General, Jorge Manuel Silvério, tenen-
te-general.

Comando do Pessoal

Direcção de Administração e Mobilização do Pessoal

Repartição de Pessoal Militar Permanente

Portaria n.o 1493/2003 (2.a série). — Por portaria do CEME de
15 de Outubro de 2003, foi promovido ao posto de major, nos termos
do n.o 1 do artigo 183.o e da alínea c) do artigo 216.o do EMFAR,
por satisfazer as condições gerais e especiais de promoção estabe-
lecidas nos artigos 56.o, 217.o, alínea c), e 240.o do referido Estatuto,
o militar:

CAP INF 14536387, Jorge Augusto do Carmo Matos.

Este oficial conta a antiguidade do novo posto desde 22 de Setembro
de 2003, data a partir da qual lhe são devidos os respectivos ven-
cimentos, ficando 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.

É promovido para o quadro.
Fica posicionado na lista geral de antiguidade do seu quadro especial

à esquerda do MAJ INF 01563987, Gilberto Rodrigues Vilela dos
Santos.

17 de Outubro de 2003. — O Chefe da Repartição, José Caetano
de Almeida e Sousa, COR ART.

Portaria n.o 1494/2003 (2.a série). — Por portaria do CEME de
15 de Outubro de 2003, foi promovido ao posto de major, nos termos
do n.o 1 do artigo 183.o e da alínea c) do artigo 216.o do EMFAR,
por satisfazer as condições gerais e especiais de promoção estabe-
lecidas nos artigos 56.o, 217.o, alínea c), e 240.o do referido Estatuto,
o militar:

CAP INF 01025687, Miguel André Chaves de Beir.

Este oficial conta a antiguidade do novo posto desde 23 de Setembro
de 2003, data a partir da qual lhe são devidos os respectivos ven-


