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 Aviso n.º 12182/2009
Por despacho do Director -Geral de Informática e Apoio aos Serviços 

Tributários e Aduaneiros, de 02 de Junho de 2009:

Cláudia Sofia de Oliveira Santos, especialista de informática de grau 2, 
nível 1, do mapa de pessoal da Direcção -Geral de Informática e Apoio aos 
Serviços Tributários e Aduaneiros — designada Coordenadora de Equipa 
de Projecto do Sistema Electrónico de Citações e Notificações — SECIN, de-
vendo ser abonada nos termos do artigo 11.º do Dec. Regulamentar 
n.º 24/2007, de 29 de Março, com a redacção dada pela Declaração de 
Rectificação n.º 45/2007, publicada no D.R. n.º 101, 1.ª série, de 25 de 
Maio de 2007. (Isento de fiscalização prévia do T.C.)

3 de Julho de 2009. — O Director -Geral, Luís Pinto.
201996913 

 Aviso n.º 12183/2009
Por despacho do Director -Geral de Informática e Apoio aos Serviços 

Tributários e Aduaneiros, de 01 de Junho de 2009.

Ana Maria Pereira Jorge Silva, assistente técnica, do mapa de pessoal 
da Direcção -Geral de Informática e Apoio aos Serviços Tributários 
e Aduaneiros — designada Coordenadora de Equipa de Projecto do 
Sistema de Arquivo da DGITA, devendo ser abonada nos termos do 
artigo 11.º do Dec. Regulamentar n.º 24/2007, de 29 de Março, com a 
redacção dada pela Declaração de Rectificação n.º 45/2007, publicada 
no D.R. n.º 101, 1.ª série, de 25 de Maio de 2007. (Isento de fiscalização 
prévia do T.C.)

3 de Julho de 2009. — O Director -Geral, Luís Pinto.
201997001 

 Direcção-Geral do Tesouro e Finanças

Aviso (extracto) n.º 12184/2009
Em conformidade com o disposto no n.º 2 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 2009 é de 8,00 %.

1 de Julho de 2009. — O Director -Geral, Carlos Durães da Con-
ceição.

202000134 

 Despacho (extracto) n.º 15718/2009
É nomeada, com efeitos a 1 de Julho de 2009, em regime de substi-

tuição, por vacatura do lugar, no cargo de Chefe de Divisão de Recursos 
Humanos e Financeiros, em virtude de possuir o perfil adequado à 
prossecução dos objectivos do serviço, sendo dotada de competência 
técnica e aptidão para o exercício do respectivo cargo, a licenciada Maria 
Onilda Maia Condeças Oliveira Sousa, técnica superior do Mapa de 
Pessoal da Direcção -Geral do Tesouro e Finanças, nos termos do disposto 
no artigo 27.º, da Lei n.º 2/2004, de 15 de Janeiro, com as alterações 
introduzidas pela Lei n.º 51/2005, de 30 de Agosto.

30 de Junho de 2009. — O Director -Geral, Carlos Durães da Con-
ceição.

202000678 

 MINISTÉRIO DA DEFESA NACIONAL

Gabinete do Secretário de Estado da Defesa Nacional
e dos Assuntos do Mar

Despacho n.º 15719/2009
1 — No uso das competências delegadas pelo despacho n.º 18 

236/2006, de 3 de Agosto, do Ministro da Defesa Nacional, publicado no 
Diário da República, 2.ª série, n.º 173, de 7 de Setembro de 2006, 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, conjugado com o disposto 
no n.º 4 do artigo 6.º do mesmo Estatuto, e encontrando -se verificados 

os requisitos nele previstos, prorrogo por um período de 180 dias, com 
início em 18 de Março de 2009, a comissão do tenente -coronel INF 
14713687, José Miranda Ferreira de Almeida, no desempenho das fun-
ções de director técnico, do projecto n.º 8 «Escola de sargentos das Forças 
Armadas de Moçambique», inscrito no programa -quadro da cooperação 
técnico -militar com a República de Moçambique.

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 continuará a desempenhar 
funções em país da classe C.

26 de Março de 2009. — O Secretário de Estado da Defesa Nacional 
e dos Assuntos do Mar, João António da Costa Mira Gomes. 

201999935 

 Despacho n.º 15720/2009
1 — No uso das competências delegadas pelo despacho n.º 18 

236/2006, de 3 de Agosto, do Ministro da Defesa Nacional, publicado 
no Diário da República, 2.ª série, n.º 173, de 7 de Setembro de 2006, 
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 INF 01045683, José António Azevedo Grosso, por um 
período de 365 dias, com início em 9 de Abril de 2009, em substituição 
do tenente-coronel Smat 10430280, Jorge Manuel Alves Gurita, para 
desempenhar funções de director técnico do Projecto n.º 1, «Apoio à 
Organização Superior da Defesa e das Forças Armadas», inscrito no 
Programa-Quadro da Cooperação Técnico-Militar com a República 
Democrática de São Tomé e Príncipe.

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.

26 de Março de 2009. — O Secretário de Estado da Defesa Nacional 
e dos Assuntos do Mar, João António da Costa Mira Gomes.

202000289 

 Despacho n.º 15721/2009
1 — No uso das competências delegadas pelo despacho n.º 18 236/2006, 

de 3 de Agosto, do Ministro da Defesa Nacional, publicado no Diário 
da República, 2.ª série, n.º 173, de 7 de Setembro de 2006, e nos ter-
mos 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, conjugado com o disposto 
no n.º 4 do artigo 6.º do mesmo estatuto, e encontrando -se verificados 
os requisitos nele previstos, prorrogo por um período de 180 dias, com 
início em 20 de Abril de 2009, a comissão do coronel INF 14097078 
Augusto Manuel dos Santos Alves, no desempenho das funções de 
director técnico do projecto n.º 5 — Centro de Instrução de Operações 
de Paz, 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 continuará a desempenhar 
funções em país da classe C.

3 de Abril de 2009. — O Secretário de Estado da Defesa Nacional e 
dos Assuntos do Mar, João António da Costa Mira Gomes.

202000442 

 Despacho n.º 15722/2009
Considerando o disposto na alínea b) do n.º 4 do artigo 1.º do Regu-

lamento Interno da Comissão do Domínio Público Marítimo (CDPM), 
aprovado pela Portaria n.º 752/87, de 2 de Setembro, com as alterações 
dadas pela Portaria n.º 566/2008, de 11 de Junho, e atendendo ao consig-
nado no n.º 3 do artigo 6.º, conjugado com o n.º 2 do artigo 23.º, ambos 
do Decreto -Lei n.º 44/2002, de 2 de Março, que estabelece, no âmbito do 
sistema da autoridade marítima as atribuições, a estrutura e a organização 
da Autoridade Marítima Nacional, nomeio o contra -almirante AN Nelson 
dos Santos Mateus, na qualidade de individualidade de reconhecido 
mérito, para integrar a Comissão do Domínio Público Marítimo.

20 de Maio de 2009. — O Secretário de Estado da Defesa Nacional 
e dos Assuntos do Mar, João António da Costa Mira Gomes.

201999692 




