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 MINISTÉRIOS DAS FINANÇAS E DA EDUCAÇÃO
E CIÊNCIA

Gabinetes dos Ministros de Estado e das Finanças
e da Educação e Ciência

Portaria n.º 831/2011
Considerando que o contrato de execução da empreitada de construção 

do Pavilhão Polidesportivo no Campus de Campolide — 1.ª fase tem 
execução financeira plurianual, torna -se necessário a publicação no 
Diário da República de portaria conjunta de extensão de encargos dos 
Ministros de Estado e das Finanças e da Educação e Ciência, nos termos 
dos n.os 1 e 2 do artigo 22.º do Decreto -Lei n.º 197/99, de 8 de Junho;

Considerando que a empreitada acima referida foi adjudicada à 
firma Construsan — Engenharia e Construção, S. A., pelo montante de
€ 736 018,72, com IVA incluído;

Considerando que o início desta empreitada ainda não ocorreu e 
que o prazo da respectiva execução é de 270 dias a contar da data da 
consignação da obra:

Torna -se assim necessário proceder -se à repartição plurianual do 
encargo financeiro resultante da execução da empreitada nos anos eco-
nómicos de 2011 e 2012.

Nestes termos, e em conformidade com o disposto nos termos con-
jugados da alínea f) do n.º 1 do artigo 14.º do Decreto -Lei n.º 18/2008, 
de 29 de Janeiro, e do n.º 1 do artigo 22.º do Decreto -Lei n.º 197/99, de 
8 de Junho, manda o Governo, pelos Ministros de Estado e das Finanças 
e da Educação e Ciência, o seguinte:

1 — Fica a Universidade Nova de Lisboa autorizada a proceder à 
repartição de encargos relativos ao contrato de empreitada de construção 
do Pavilhão Polidesportivo no Campus de Campolide — 1.ª fase até ao 
montante global de € 736 018,72, incluindo o IVA à taxa legal em vigor.

2 — Os encargos orçamentais decorrentes da execução do contrato da 
empreitada acima referida são repartidos da seguinte forma:

a) Em 2011 — € 173 753,23, com IVA incluído;
b) Em 2012 — € 562 265,49, com IVA incluído.

3 — O montante fixado para cada ano económico poderá ser acrescido 
do saldo apurado no ano anterior.

4 — Os encargos emergentes da presente portaria serão satisfeitos por 
verbas adequadas, inscritas ou a inscrever no orçamento da Universidade 
Nova de Lisboa, na rubrica 070103.

5 — A presente portaria entra em vigor no dia seguinte ao da sua 
publicação.

9 de Novembro de 2011. — O Ministro de Estado e das Finanças, 
Vítor Louçã Rabaça Gaspar. — O Ministro da Educação e Ciência, 
Nuno Paulo de Sousa Arrobas Crato.

205373632 

 MINISTÉRIO DOS NEGÓCIOS ESTRANGEIROS

Secretaria-Geral

Aviso n.º 23143/2011
1 — Nos termos do disposto no n.º 11 do artigo 28.º, conjugado com 

a alínea d) n.º 3 do artigo 30.º e n.º 1 alínea d) do artigo 31.º da Por-
taria n.º 83 -A/2009, de 22 de Janeiro, na redacção dada pela Portaria 
n.º 145 -A/2011, de 6 de Abril, notificam -se os candidatos colocados 
em situação de mobilidade especial cuja candidatura ao procedimento 
concursal de recrutamento de três postos de trabalho da carreira/categoria 
de assistente técnico, aberto através do Aviso n.º 16812/2011, publicado 
no DR n.º 166, 2.ª série, de 30 de Agosto de 2011, foi oficiosamente 
promovida pela entidade gestora da mobilidade, através do Sistema 
SIGAME, para, querendo manter a sua candidatura ao presente proce-
dimento concursal, no prazo de 5 dias, a contar da data de publicação 
do presente Aviso, procederem à apresentação dos documentos indis-
pensáveis à aplicação dos métodos de selecção.

2 — Mais se notifica que a lista dos candidatos cuja candidatura 
foi oficiosamente promovida pela entidade gestora da mobilidade e os 
elementos necessários, se encontram afixadas para consulta, no “local 
de estilo” do MNE, no Palácio das Necessidades, no Largo do Rilvas, 
em Lisboa, encontrando -se igualmente disponíveis na respectiva página 
electrónica www.mne.gov.pt.

O processo está disponível para consulta dos interessados nas ins-
talações do Núcleo de Apoio aos Procedimentos Concursais, Palácio 

das Necessidades, Largo do Rilvas, em Lisboa, das 9.30 às 12.30 e das 
14 h às 18 h.

11 de Novembro de 2011. — O Director do Departamento Geral de 
Administração, José Augusto Duarte.

205377942 

 Aviso (extracto) n.º 23144/2011
Nos termos do disposto no artigo 37.º, n.os 1, alínea d) e 2 da Lei 

n.º 12 -A/2008, de 27 de Fevereiro, conjugado com os artigos 14.º, n.º 2, 
57.º, n.º 1 e 49.º, n.º 2 do Estatuto Disciplinar dos Trabalhadores que 
Exercem Funções Públicas, aprovado pela Lei n.º 58/2008, de 09 de 
Setembro, torna -se público que por despacho do Senhor Ministro, de 
12 de Setembro de 2011, foi aplicada à arguida Maria Isabel Garcia de 
Oliveira, assistente técnica do Quadro único de vinculação dos Servi-
ços externos deste Ministério, a pena disciplinar de despedimento por 
facto imputável à trabalhadora, nos termos do artigo 9.º, n.º 1 alínea d), 
artigo 10.º, n.º 6, artigo 11.º, n.º 4 e 18.º, n.º 1, alínea g) e artigo 20.º do 
Estatuto Disciplinar.

Nos termos do artigo 58.º do Estatuto Disciplinar a pena disciplinar 
produz efeitos legais quinze dias após a publicação do presente aviso.

16 de Novembro de 2011. — O Director do Departamento Geral de 
Administração, José Augusto Duarte.

205377618 

 Despacho (extracto) n.º 16064/2011
Por despacho do Ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros, 

nos termos do n.º 3 do artigo 18.º do Regulamento Consular, aprovado 
pelo Decreto -Lei n.º 71/2009, de 31 de Março, é o Senhor Katsutaro 
Inabata, nomeado para o cargo de Cônsul Honorário de Portugal em 
Osaka, Japão.

14 de Novembro de 2011. — O Director do Departamento Geral de 
Administração, José Augusto Duarte.

205377026 

 Despacho (extracto) n.º 16065/2011
Por despacho do Ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros, nos 

termos do disposto na alínea f) do n.º 3 do artigo 18.º do Decreto -Lei 
n.º 71/2009, de 31 de Março, é o Senhor Arlindo Marques Figueiredo, 
exonerado do cargo de Cônsul Honorário de Portugal em Bauru, Brasil.

14 de Novembro de 2011. — O Director do Departamento Geral de 
Administração, José Augusto Duarte.

205376654 

 Despacho (extracto) n.º 16066/2011
Por despacho do Ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros, nos 

termos do disposto na alínea f) do n.º 4 do artigo 24.º do Decreto -Lei 
n.º 204/2006, de 27 de Outubro, é o Senhor Katsuo Inabata, exonerado, 
a seu pedido, do cargo de Cônsul Honorário de Portugal em Osaka, 
Japão.

14 de Novembro de 2011. — O Director do Departamento Geral de 
Administração, José Augusto Duarte.

205376849 

 Despacho (extracto) n.º 16067/2011
Por despacho do Ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros, 

de 4 de Novembro de 2011, e considerando o disposto no n.º 1 do ar-
tigo 5.º do Decreto -Lei n.º 40 -A/98, de 27 de Fevereiro e na alínea b) do 
n.º 4 do artigo 24.º do Decreto -Lei n.º 204/2006, de 27 de Outubro, foi 
determinado que a Conselheira de Embaixada — Pessoal Diplomático 
do Ministério dos Negócios Estrangeiros — Maria Cristina Albuquer-
que de Vilhena Moniz Moreira a exercer o cargo de Chefe de Divisão 
dos Assuntos do Mar e do Ambiente da Direcção -Geral dos Assuntos 
Técnicos e Económicos, seja exonerada do referido cargo, com efeitos 
a 15 de Agosto de 2011.

16 de Novembro de 2011. — O Director do Departamento Geral de 
Administração, José Augusto Duarte.

205377204 

 Despacho n.º 16068/2011
1 — Por despacho do Ministro de Estado e dos Negócios Estrangei-

ros, de 4 de Novembro de 2011, nos termos do disposto no n.º 4 e 7 do 
artigo 23.º, alínea b) do n.º 4 do artigo 24.º do Decreto -Lei n.º 204/2006, 
de 27 de Outubro e de acordo com a alínea c) do n.º 3 do artigo 2.º da Por-




