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 MINISTÉRIO DAS FINANÇAS

Gabinete do Ministro

Despacho n.º 1074/2012
A licenciada Ana Maria Simões Alferes Costa foi nomeada, pelo 

despacho n.º 14578/2011, de 20 de outubro, publicado no Diário da 
República, 2.ª série, n.º 207, de 27 de outubro, vogal do conselho dire-
tivo da Administração Regional de Saúde do Algarve, I. P, com efeitos 
reportados a 21 de outubro de 2011.

Nos termos do n.º 9 do artigo 28.º do Decreto -Lei n.º 71/2007, de 27 
de março, quando ocorrer autorização expressa do membro do Governo 
responsável pela área das finanças, os gestores públicos podem optar 
pela remuneração do lugar de origem, mantendo as regalias ou benefícios 
remuneratórios que aí detinham.

Assim, nos termos do artigo 10.º do Decreto -Lei n.º 222/2007, de 29 
de maio, com as alterações introduzidas pelo Decreto -Lei n.º 81/2009, 
de 2 de abril, conjugado com o n.º 9 do artigo 28.º do Estatuto do Gestor 
Público, aprovado pelo Decreto -Lei n.º 71/2007, de 27 de março, alterado 
pela Lei n.º 64 -A/2008, de 31 de dezembro, aplicável por força do n.º 1 
do artigo 25.º da Lei n.º 3/2004, de 15 de janeiro, na redação dada pelo 
Decreto -Lei n.º 105/2007, de 3 de abril, determina -se:

1 — A licenciada Ana Maria Simões Alferes Costa, vogal do conselho 
diretivo da Administração Regional de Saúde do Algarve, I. P., fica au-
torizada a optar pela remuneração de origem, correspondente ao lugar 
de assistente graduada da carreira especial médica.

2 — O presente despacho produz efeitos desde 21 de outubro de 2011.
13 de janeiro de 2012. — O Ministro de Estado e das Finanças, Vítor 

Louçã Rabaça Gaspar.
205620099 

 Serviços Sociais da Administração Pública

Aviso n.º 1189/2012
Para os devidos, faz-se público que o procedimento concursal comum com 

vista à ocupação de 1 (um) posto de trabalho do mapa de pessoal dos Serviços 
Sociais da Administração Pública da carreira geral de técnico superior, na 
modalidade de relação jurídica de emprego público, titulada por contrato de 
trabalho em funções públicas por tempo indeterminado, para a Direção de 
Serviços de Apoio à Gestão, Divisão Financeira e Patrimonial, publicitado pelo 
aviso n.º 13243/2011, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 121, de 
27 de junho de 2011, cessa por inexistência de candidatos aprovados para a 
prossecução do procedimento concursal, nos termos da alínea a) do n.º 1 do 
artigo 38.º da Portaria n.º 83-A/2009, de 22 de janeiro, na sua redação atual.

13 de janeiro de 2012. — A Presidente em Exercício, Fernanda Ro-
drigues.

205617118 

 MINISTÉRIO DOS NEGÓCIOS ESTRANGEIROS

Secretaria-Geral

Aviso (extrato) n.º 1190/2012
Para os devidos efeitos se torna público que por despacho do Secre-

tário-Geral de 02.11.2011, devidamente homologado pelo Secretário 
de Estado Adjunto e dos Assuntos Europeus, ao abrigo do n.º 2 do ar-
tigo 38.º da Portaria n.º 83-A/2009, de 22 de janeiro, com a redação dada 
pela Portaria n.º 145-A/2011, de 6 de abril, foi determinada a anulação 
do procedimento concursal comum de recrutamento para o preenchi-
mento de um posto de trabalho da carreira/categoria de técnico superior, 
para exercer funções na Direção Geral dos Assuntos Europeus, aberto 
pelo Aviso n.º 13240/2011, publicado no Diário da República, n.º 121, 
2.ª série de 27.06.2011, por razões de oportunidade económico-financeira 
resultantes da impossibilidade de satisfazer os encargos decorrentes do 
recrutamento que o procedimento concursal procurava garantir.

12-1-2012. — O Diretor do Departamento Geral de Administração, 
José Augusto Duarte.

205620066 

 Despacho (extrato) n.º 1075/2012
Por despacho do Ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros 

de 4 de janeiro de 2012, 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 
Diadié Dagnoko exonerado, a seu pedido, do cargo de Cônsul Honorário 
de Portugal em Bamako, Mali.

17 de janeiro de 2012. — O Diretor do Departamento Geral de Ad-
ministração, José Augusto Duarte.

205620503 

 Despacho (extrato) n.º 1076/2012
Por despacho do Ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros de 

3 de janeiro de 2012, 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 
Geoffrey Bernard da Silva, exonerado do cargo de Cônsul Honorário 
de Portugal em Georgetown, Guiana.

17 de janeiro de 2012. — O Diretor do Departamento Geral de 
Administração, José Augusto Duarte.

205620439 

 Despacho (extrato) n.º 1077/2012
Por despacho do Ministro de Estado e dos Negócios Estran-

geiros, de 13 de janeiro de 2012, nos termos das disposições 
conjugadas do n.º 1 do artigo 5.º e no artigo 44.º ambos do De-
creto-Lei n.º 40-A/98, de 27 de fevereiro e a alínea j) do n.º 4 do 
artigo 24.º do Decreto-Lei n.º 204/2006, de 27 de outubro, foi 
determinado que a Primeira Secretária de Embaixada — pessoal 
diplomático do Ministério dos Negócios Estrangeiros — Patrícia 
Carla Dourado Gaspar, seja colocada na Embaixada de Portugal 
em Maputo.

17 de janeiro de 2012. — O Diretor do Departamento Geral de Ad-
ministração, José Augusto Duarte.

205620722 

 Despacho (extrato) n.º 1078/2012
Por despacho do Ministro de Estado e dos Negócios Estran-

geiros, de 13 de janeiro de 2012, nos termos das disposições 
conjugadas do n.º 1 do artigo 5.º e no artigo 44.º ambos do De-
creto-Lei n.º 40-A/98, de 27 de fevereiro e a alínea d) do n.º 4 
do artigo 24.º do Decreto-Lei n.º 204/2006, de 27 de outubro, 
foi determinado que o Conselheiro de Embaixada — pessoal di-
plomático do Ministério dos Negócios Estrangeiros — Francisco 
Xavier Graça Moura de Meireles, seja colocado na Embaixada de 
Portugal em Maputo.

17 de janeiro de 2012. — O Diretor do Departamento Geral de Ad-
ministração, José Augusto Duarte.

205620844 

 Despacho n.º 1079/2012
1 — Por despacho conjunto do Ministro de Estado e dos Negócios 

Estrangeiros e Ministro da Defesa Nacional, de 9 de janeiro de 2012, 
foi determinado que, ao abrigo do disposto nos artigos 9.º e 10.º do 
Decreto -Lei n.º 127/2010, de 30 de novembro, alterado pelo Decreto -Lei 
n.º 91/2011, de 26 de julho, seja renovada a comissão de serviço, até 
15 de janeiro de 2013, do Tenente -Coronel Marco António Domingos 
Teresa, para desempenhar as funções de adido militar na Missão Per-
manente de Portugal junto da Organização das Nações Unidas — ONU, 
em Nova Iorque.

2 — Por razões orçamentais, o Tenente -Coronel Marco António Do-
mingos Teresa que anteriormente desempenhava as funções de conse-
lheiro militar, passa a exercer o cargo de adido militar a partir do dia 
17 de janeiro de 2012.

17 de janeiro de 2012. — O Diretor do Departamento Geral de Ad-
ministração, José Augusto Duarte.

205621735 

 Despacho (extrato) n.º 1080/2012
Por despacho do Ministro de Estado e dos Negócios Estrangei-

ros de 9 de janeiro de 2012, nos termos do disposto na alínea b) 
do n.º 3 e alínea h) do n. 4.º, ambos do artigo 4.º, bem como dos 
artigos 6.º, 8.º e 9.º todos do Decreto -Lei n.º 127/2010, de 30 de 
novembro, na redação dada pelo Decreto -Lei n.º 91/2011, de 26 de 
julho, foi determinado a nomeação em comissão de serviço do Dr. 
João Pignatelli Figueira de Freitas, para exercer o cargo de Adido 
Cultural na Embaixada de Portugal em Brasília, com efeitos à data 
de apresentação no posto.

17 de janeiro de 2012. — O Diretor do Departamento Geral de Ad-
ministração, José Augusto Duarte.

205620958 




