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Impostos, na categoria de Especialista de Informática, do trabalhador 
José Joaquim Mendes Alves, até 31 de Dezembro de 2011.

12 de Janeiro de 2011. — O Chefe de Divisão, Manuel Pinheiro.
204216166 

 Aviso (extracto) n.º 2101/2011
Nos termos previstos no artigo 60.º e seguintes da Lei n.º 12 -A/2008 

de 27 de Fevereiro, na redacção dada pelo artigo 41.º da Lei n.º 55/2010 
de 31 de Dezembro e após anuência do Director -Geral da Direcção -Geral 
de Informática e Apoio aos Serviços Tributários e Aduaneiros, foi au-
torizada a prorrogação da situação de mobilidade interna na Direcção-
-Geral dos Impostos, na categoria de Técnico de Informática de Carlos 
Alberto Cordeiro Couceiro, João Luís Mendes Teixeira Jesus, José 
Amaro Gonçalves da Silva Moreno e José Marinho Ribeiro de Barros 
e na categoria de Especialista de Informática de Armando Carlos Costa 
Carvalho, Carlos Manuel Freitas Lázaro, José Filipe Bacharel Correia 
Alexandre, José Humberto Laranjeira Sereno, Maria de Fátima Mesquita 
Figueiredo Alves e Teresa Maria Dias Rodrigues Almeida Machado, até 
31 de Dezembro de 2011.

12 de Janeiro de 2011. — O Chefe de Divisão, Manuel Pinheiro.
204216247 

 Instituto Nacional de Administração, I. P.

Aviso (extracto) n.º 2102/2011

Lista intercalar de candidatos excluídos do procedimento concursal 
comum, Aviso n.º 22342/2010, de 4 de Novembro — Ref. B — Cen-
tro de Documentação, para o preenchimento de um posto de 
trabalho, na categoria de assistente técnico.
Para efeitos da audiência dos interessados nos termos do Código do 

Procedimento Administrativo, de acordo com o disposto no n.º 1 do 
artigo 33.º, conjugado com a alínea d) do n.º 3 do artigo 30.º, ambos 
da Portaria n.º 83 -A/2009, de 22 de Janeiro, torna -se pública que se 
encontra afixada, a lista intercalar ordenada alfabeticamente dos can-
didatos excluídos, em local visível e público, das instalações do INA e 
disponibilizada na respectiva página electrónica.

7 de Janeiro de 2010. — O Presidente do Conselho Directivo, Fran-
cisco Ventura Ramos.

204215283 

 MINISTÉRIO DA DEFESA NACIONAL

Gabinete do Ministro

Declaração de rectificação n.º 146/2011
Ao abrigo do disposto nos n.ºs 1 e 2 do artigo 9.º do Regulamento 

de Publicação de Actos no Diário da República, aprovado pelo despa-
cho normativo n.º 35 -A/2008, de 28 de Julho, publicado no Diário da 
República, 2.ª série, n.º 145, de 29 de Julho, declara -se que a portaria 
n.º 2/2011, publicada no Diário da República, 2.ª série, n.º 1, de 3 de 
Janeiro de 2011, foi publicada com um erro, que se rectifica.

Assim, onde se lê «Indicativo de chamada radiotelefónico e endereço 
radiotelegráfico [...] SUBARPÃO» deve ler -se «Indicativo de chamada 
radiotelefónico e endereço radiotelegráfico [...] SUBARPAO».

4 de Janeiro de 2011. — O Ministro da Defesa Nacional, Augusto 
Ernesto Santos Silva.

204212545 

 MARINHA

Superintendência dos Serviços do Material

Direcção de Navios

Despacho n.º 1615/2011
1 — Nos termos da conjugação do artigo 36.º do n.º 2 do Código do 

Procedimento Administrativo com o Despacho de subdelegação n.º 20 

de 15 de Julho de 2010 do SSM, subdelego no Chefe da Divisão Admi-
nistrativa e Financeira da Direcção de Navios, o 21487 CFR AN Jorge 
Manuel Nogueira Paiva, competência para autorizar despesas:

a) Com empreitadas de obras públicas, locação e aquisição de bens 
e serviços até ao limite de 25.000,00 Euros.

b) Relativas a planos ou programas plurianuais legalmente aprovados 
até ao limite de 25.000,00 Euros

2 — Delego ainda, nos termos do n.º 2 do artigo 86.º do Código do 
Procedimento Administrativo, no 21487 CFR AN Jorge Manuel Nogueira 
Paiva, na qualidade de Chefe da Divisão Administrativa e Financeira, 
competência para acompanhar, fiscalizar e visar, no âmbito da gestão 
patrimonial da Direcção de Navios, todos os actos e procedimentos que 
haja que realizar.

3 — Esta delegação de competências produz efeitos a partir da pre-
sente data, ficando, por este meio, ratificados todos os actos entretanto 
praticados pelo Chefe da Divisão Administrativa e Financeira da Di-
recção de Navios.

19 de Julho de 2010 — O Director de Navios, José Luís Garcia Belo, 
contra -almirante.

204216499 

 Superintendência dos Serviços do Pessoal

Direcção do Serviço de Pessoal

Repartição de Sargentos e Praças

Despacho n.º 1616/2011
Por despacho de 29 de Dezembro de 2010, por subdelegação do contra-

-almirante Director do Serviço de Pessoal, promovo por antiguidade, ao 
posto de sargento -ajudante da classe de maquinistas navais, nos termos 
da alínea c) do artigo 262.º e do n.º 4 do artigo 165.º do Estatuto dos 
Militares das Forças Armadas (Decreto -Lei n.º 197 -A/2003, de 30 de 
Agosto), o 243084, primeiro -sargento MQ António Tomás da Costa (no 
quadro), a contar de 23 de Dezembro de 2010, data a partir da qual lhe 
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 do EMFAR, 
preenchendo a vaga ocorrida nesta data, resultante da promoção, do 
286877, sargento -chefe MQ Luís Filipe Batista Canceiro.

Fica colocado na escala de antiguidade à esquerda do 313386, sargento-
-ajudante MQ António José Fortuna da Cunha.

(É revogado o despacho do Chefe da Repartição de Sargentos e Praças 
da Direcção do Serviço de Pessoal, de 29 de Dezembro de 2010, publi-
cado com o n.º 730/2011 (2.ª série), no Diário da República, 2.ª série, 
n.º 7 de 11 de Janeiro de 2011)

29 de Dezembro de 2010. — O Chefe da Repartição de Sargen-
tos e Praças, Luís António de Oliveira Belo Fabião, capitão -de -mar -e-
-guerra.

204213039 

 FORÇA AÉREA

Direcção de Finanças da Força Aérea

Serviço Administrativo e Financeiro

Despacho n.º 1617/2011
1 — Ao abrigo da autorização que me é conferida pelo n.º 2 do ar-

tigo 36.º do Código do Procedimento Administrativo, subdelego na 
entidade a seguir designada, a competência para autorizar a realização de 
despesas com a aquisição de bens e serviços, até ao montante de 15.000 
Euros, que me foi subdelegada pelo n.º 2 do Despacho n.º 16491/2010, 
de 18 de Outubro, do Director de Finanças da Força Aérea, publicado 
no Diário da República, 2.ª série, n.º 211, de 29 de Outubro de 2010:

Chefe da 2.ª Repartição, Tenente -Coronel/AdmAer/082182 -K, Luís 
Filipe de Jesus Faria.

2 — Igualmente, ao abrigo da mesma disposição legal subdelego, 
ainda, na entidade designada no número anterior, a competência 
para autorizar o pagamento de despesas e a cobrança de receitas, 
bem como visar a relação de facturas e documentos equivalentes, 




