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CHEFIA DO GOVERNO
––––––

Gabinete da Ministra
Despacho nº 01/2023

de 05 de janeiro

Galardoa com o Segundo Grau da Medalha de Mérito Desportivo, 
o cidadão Rui Atanásio Ferreira Santos Silva, pelo seu inestimável 
contributo, ação preponderante, espirito de serviço prestados em prol 
do desporto nacional.

Rui Atanásio Ferreira Santos Silva, nascido na ilha da Boa – Vista, 
Cabo – Verde, em 1941, filho de Rui Mário Silva e de Clarice Ferreira 
Santos Silva.

Inicia e conclui a instrução primária na ilha que o viu nascer, prossegue 
os estudos no Liceu Gil Eanes em São Vicente e em 1986, licenciou-se em 
Educação Física no College of Physical Education, Stockholm, Sweden. 

Na sua juventude, tinha 18 anos, e enquanto aluno no Liceu Gil 
Eanes, começou por ser jogador da Académica de Mindelo. Regressado 
a ilha natal, em 1959, com alguns companheiros   decidem formar a 
Académica da Boa – Vista.

Posteriormente, viajou para Portugal, e no inicio do ano de 1966, 
representou o Sport Lisboa e Benfica, na modalidade de atletismo, 
praticando os 110 metros com barreiras, os 400 metros com barreiras 
e os 4x400 estafetas. Foi campeão nos 400 metros com barreiras, a 
modalidade onde mais se evidenciou e, por isso, várias vezes representou 
Portugal, nas competições Internacionais.

No inicio dos anos 70, regressou a Cabo Verde, com o intuito de 
compartilhar com os jovens do nosso País, os conhecimentos e as 
experiencias adquiridas em Portugal.

Com humildade e generosidade misturada com a paixão sem limites e 
uma longa modéstia, começou na ilha da Boa – Vista, o trabalho exemplar 
e continuado para o desenvolvimento e divulgação da modalidade de 
atletismo. 

Como não existiam as infraestruturas de base, optou por exercer a 
função de Professor de Educação Física no então Liceu Adriano Moreira, 
atual Liceu Domingos Ramos, na cidade da Praia, Santiago, sendo 
nomeado para a respetiva função, conforme consta na publicação do 
Boletim Oficial nº 45 de 19 de outubro de 1974.  

Muitas pessoas devem as grandezas das suas vidas aos problemas e 
obstáculos que tiveram que vencer. É o caso do Rui Atanásio Ferreira 
Santos Silva, como professor e em perfeita sintonia com os deveres 
escolares implementou o atletismo nas escolas, apesar das condições 
precárias existentes nas instalações desportivas.

Quando, como professor, começou a trabalhar no então Liceu Adriano 
Moreira, atual Liceu Domingos Ramos, verificou que a modalidade de 
basquetebol era quase inexistente, alem de que pouco se falava desta 
modalidade. Apesar de haver uns pares de bolas de basquetebol que não 
estavam sendo utilizadas durante as aulas de edução física começou 
a dar o uso das bolas e para o seu espanto, foi verificando o interesse 
que o basquetebol ia se despertando nos alunos.

Dotado de uma visão ímpar sobre questões tão diversificadas, em que 
se destaca o seu empenho e envolvimento solidário e voluntário quanto 
a preocupação na formação, no fomento e valorização das áreas para 
que está vocacionado, isto é, o desporto nas modalidades de atletismo 
e basquetebol em plano de destaque, movimentando e servindo como 
rampa de lançamento de muitos jovens e atletas cabo-verdianos.
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A escolha é entre o fracasso e o futuro. Escolheu o futuro e, com o 
despertar de interesse pelo basquetebol fez com que se intensificasse 
as actividades nessa disciplina.

Não é, porém, no oceano tranquilo, que se mostram os grandes 
marinheiros, o despertar de interesse pelo basquetebol começado na 
escola, pela acção do professor Rui Atanásio Ferreira Santos Silva, 
consegui unir varias gerações abarcando rapazes e raparigas de todos os 
matizes, alunos e não alunos. Esses jovens foram as sementes lançadas 
e, os preparou para novas colheitas, pois o basquetebol acabaria por sair 
para a rua e se tornar uma actividade desportiva bastante abrangente, 
inclusivo e formou-se a primeira equipa de basquetebol da Praia chamada 
Filhos d`Africa.

O dinamismo e o entusiamo gerado em torno do basquete, no inicio dos 
anos 70, veio refletir e libertar varias modalidades como por exemplo o 
andebol e, mesmo o futebol, que na época, chegou a encontrar protagonistas 
técnicos de futebol, e outros que insistiam na importância da preparação 
física como vertente indispensável para melhorar os resultados nas 
competições. Esse movimento desportivo foi na verdade, construído 
com trabalho dedicado, traduzido no lançamento das bases para um 
desporto diferente do que na altura existia em Cabo Verde.

Rui Atanásio Ferreira Santos Silva, durante o período do Governo 
de Transição, foi nomeado responsável pelo desporto e empossado pelo 
Ministro de Educação, cargo que exerceu até a sua partida para a Europa, 
nos finais do ano de 1976, para continuar os seus estudos na Suécia.

O professor Rui Atanásio Ferreira Santos Silva, pelo empenho 
individual, espirito de iniciativa, visão e concretização de desafios, 
aliados a uma profunda e inata capacidade de empatia com os outros, 
simboliza a generosidade misturada com a paixão, pelo contributo que 
deu ao desenvolvimento das modalidades de atletismo e basquetebol.

Assim, é de inteira justiça dar publico testemunho das relevantes 
qualidades pessoais e profissionais do professor Rui Atanásio Ferreira 
Santos Silva e, fazendo uso da competência que me é conferida pelo 
disposto na alínea – f) do n.º 1 do artigo 2.º conjugados com a alínea 
– b) do n.º 1 do artigo 5.º e artigo 10.º do Decreto-lei n.º 1/2005 de 10 
de janeiro, na redação que lhe foi dada pelo Decreto-lei n.º 61/2005 de 
26 de setembro, 

Determino o seguinte:

Artigo único

É galardoado com o 2.º Grau da Medalha de Mérito Desportivo, o 
cidadão Rui Atanásio Ferreira Santos Silva, pela entrega à causa do 
desenvolvimento das modalidades do atletismo e basquetebol Cabo - 
Veridiano. 

Publique-se.

Gabinete do Primeiro-ministro, na Praia, aos 05 de janeiro de 2023. 
— O Primeiro-Ministro, José Ulisses de Pina Correia e Silva

––––––

Direção dos Recursos Humanos 
e Assuntos Gerais

Extrato do despacho nº 2/2023. – De S. Exª o Primeiro Ministro 

    De 5 de janeiro de 2023

É dada por finda a comissão ordinária de serviço, de António Marino 
Almeida Dias, do cargo de Diretor do Protocolo do Primeiro Ministro, 
nos termos da alínea a) do nº 1 do artigo 8º do Decreto-lei nº 49 de 10 
de setembro de 2014, com efeitos a partir de 31 de dezembro de 2022.

Direção dos Recursos Humanos e Assuntos Gerais da Chefia de 
Governo, na Cidade da Praia, aos 5 de janeiro de 2023. — A Diretora 
Geral do Planeamento, Orçamento e Gestão, Denise Fortes Nascimento

––––––o§o––––––

MINISTÉRIO DA FAMÍLIA, INCLUSÃO  
E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 

––––––

 Direção-Geral do Planeamento, 
Orçamento e Gestão

Extrato do despacho nº 39/2023. – De S. Exª o Ministro da 
Família, Inclusão e Desenvolvimento Social 

      De 21 de dezembro de 2022

Dá-se por findo, a seu pedido, o Contrato de Gestão celebrado com 
a Sra. Maria de Fátima Mendes Semedo Gonçalves, no cargo de 
Diretora Geral de Inclusão Social do Ministério da Família, Inclusão 

e Desenvolvimento Social, com efeitos a partir de 31 de janeiro de 
2023, nos termos da al. g) do nº 2 do artigo 31º do Decreto-lei nº 
59/2014, de 4 de novembro.  

Direção-Geral do Planeamento, Orçamento e Gestão do Ministério 
da Família, Inclusão e desenvolvimento Social, Praia, aos 4 de janeiro 
de 2023. — O Diretor Geral, Filomeno Fortes

––––––o§o––––––

MINISTÉRIO DA MODERNIZAÇÃO 
DO ESTADO E DA ADMINISTRAÇÃO 

PÚBLICA
––––––

Direção Nacional da Administração Pública
Extrato de despacho nº 40/2023. – De S. Exª o Diretor de 

Serviço de Segurança Social por subdelegação de competências 
da Directora Nacional da Administração Pública, ao abrigo 
do despacho nº 34/2021 de 8 de novembro.

      De 4 de novembro de 2022

Aldina Maria dos Reis , Apoio Operacional nível I do quadro de pessoal 
do(a) Câmara  Municipal  do Porto novo, aposentado(a), nos termos 
da alínea b) do nº 2 do  artigo 5º  do Estatuto de Aposentação e da 
Pensão de Sobrevivência  (EAPS), aprovado pela Lei nº 61/III/89, de 
30 de dezembro, com direito à pensão provisória anual de 140 292,00 
(cento e quarenta mil duzentos e noventa e dois escudos), sujeita à 
retificação, calculada em conformidade  com o artigo 37º do EAPS, 
correspondente a 26  anos, 6 meses e 6 dias de serviço prestado ao 
Estado, incluindo os aumentos legais.

Por despacho de 13 de novembro de 2014 do Presidente da Câmara 
Municipal, foi deferido o pedido de pagamento de quotas em atraso para 
compensação de aposentação, referente ao período de 19 anos, e 13 dias.

O montante em dívida no valor de 226 800,00 (duzentos e vinte e 
seis mil e oitocentos escudos), poderá ser amortizado em 497 prestações 
mensais e consecutivas, sendo a primeira de 800,00 CVE e as restantes 
de 456,00 CVE.

Os encargos serão suportados pela dotação inscrita na rúbrica 
02.07.01.01.01 do orçamento Municipal vigente.

(Visado pelo Tribunal de Contas em 8 de dezembro de 2022)

Direção Nacional da Administração Pública, Praia, aos 4 janeiro de 
2023. — O Diretor do SSS, António Centeio

––––––
Extrato de despacho nº 41/2023. – De S. Exª o Diretor de 

Serviço de Segurança Social por subdelegação de competências 
da Directora Nacional da Administração Pública, ao abrigo 
do despacho nº 34/2021 de 8 de novembro.

      De 11 de julho de 2022

Virgílio dos Reis Furtado, Apoio operacional nível I do quadro de pessoal 
da Câmara Municipal de São Salvador do Mundo, aposentado nos 
termos da alínea b) do nº 2 do  artigo 5º  do Estatuto de Aposentação 
e da Pensão de Sobrevivência  (EAPS), aprovado pela Lei nº 61/
III/89, de 30 de dezembro, com direito à pensão provisória anual de 
212 772,00 (duzentos e doze mil setecentos e setenta e dois escudos), 
sujeita à retificação, calculada em conformidade  com o artigo 37º do 
EAPS, correspondente a 31 anos, 1mês e 29 dias de serviço prestado 
ao Estado, incluindo os aumentos legais.

Esta pensão será dividida proporcionalmente da seguinte forma:

Orçamento CMSC………………......…………….……..….102 684$00

Por despacho de 21 de março de 2022 do Presidente da Câmara 
Municipal, foi deferido o pedido de pagamento de quotas em atraso para 
compensação de aposentação, referente ao período de 15 anos e 4 meses.

O montante em dívida no valor de 285 568,00 (duzentos e oitenta e 
cinco mil quinhentos e sessenta e oito escudos), poderá ser amortizado 
em 300 prestações mensais e consecutivas, sendo a primeira de 920,00 
CVE e as restantes de 952,00 CVE.

A despesa tem cabimento na dotação inscrita no código 02.07.01.01.01 
do orçamento Municipal. 

Orçamento da CMSSM…………..............…………….......110 088$00
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Por despacho de 14 de março de 2022 do Presidente da Câmara 
Municipal, foi deferido o pedido de pagamento de quotas em atraso para 
compensação de aposentação, referente ao período de 1 ano e 10 meses.

O montante em dívida no valor de 33 144,00 (trinta e três mil, cento 
e quarenta e quatro escudos), poderá ser amortizado em 100 prestações 
mensais e consecutivas, sendo a primeira de 385,00 CVE e as restantes 
de 341,00 CVE. 

O encargo resultante da despesa tem cabimento dotação inscrita na 
rúbrica 02.07.01.01.01 do orçamento Municipal vigente.

(Visado pelo Tribunal de Contas em 8 de dezembro de 2022)

Direção Nacional da Administração Pública, Praia, ao 4 janeiro de 
2023. — O Diretor do SSS, António Centeio

––––––
Extrato de despacho nº 42/2023. – De S. Exª o Diretor de 

Serviço de Segurança Social por subdelegação de competências 
da Directora Nacional da Administração Pública, ao abrigo 
do despacho nº 34/2021 de 8 de novembro.

    De 27 de agosto de 2021

António Duarte Livramento, Apoio Operacional nível I do quadro de 
pessoal do Ministério da Agricultura e Ambiente, aposentado nos 
termos da alínea b) do nº 2 do  artigo 5º  do Estatuto de Aposentação 
e da Pensão de Sobrevivência  (EAPS), aprovado pela Lei nº 61/
III/89, de 30 de dezembro, com direito à pensão anual de 222 780,00 
(duzentos e vinte e dois mil setecentos e oitenta escudos), sujeita à 
retificação, calculada em conformidade  com o artigo 37º do EAPS, 
correspondente a 34 anos de serviço prestado ao Estado, incluindo 
os aumentos legais.     

Esta pensão será dividida proporcionalmente da seguinte forma:

Orçamento CMRB……………….………………....….130 500$00

Por despacho de 24 de março de 2020, do Diretor Geral do presidente da 
Câmara Municipal da Ribeira Brava foi deferido o pedido de pagamento 
de quotas em atraso para compensação de aposentação, referente ao 
período de 19 anos, 11 meses e 27 dias.

O montante em dívida no valor de 364 130,00 (trezentos e sessenta e 
quatro mil, cento e trinta escudos), será amortizado em 250 prestações 
mensais e consecutivas, de 1 457$00.

Os encargos da despesa têm cabimentação na rúbrica pensão de 
aposentação correspondente ao código 02.07.01.01.02. do orçamento 
municipal.

Orçamento do Estado………………………………...92 280$00

Por despacho de 05 de fevereiro de 2020 do Diretor Geral do Planeamento, 
Orçamento e Gestão do Ministério das Finanças, foi deferido o pedido 
de pagamento de quotas em atraso para compensação de aposentação, 
referente ao período de 14 anos, 8 meses e 26 dias.

O montante em dívida no valor de 162 682,00 (cento e sessenta e 
dois mil seiscentos e oitenta e dois escudos), será amortizado em 177 
prestações mensais e consecutivas, sendo a primeira de 762,00 CVE e 
as restantes de 920,00 CVE.

A despesa tem cabimento no capítulo, 35.20, divisão 04, código 
02.07.01.01.01 do orçamento vigente.

(Visado pelo Tribunal de Contas em 08 de dezembro de 2022)

Direção Nacional da Administração Pública, Praia, aos 4 janeiro de 
2023. — O Diretor do SSS, António Centeio

––––––
Extrato de despacho nº 43/2023. – De S. Exª o Diretor de 

Serviço de Segurança Social por subdelegação de competências 
da Directora Nacional da Administração Pública, ao abrigo 
do despacho nº 34/2021 de 8 de novembro.

     De 13 de julho de 2022

Aldina Gomes de Barros Soares, ex-Monitora  do quadro de pessoal da 
Câmara Municipal de São Miguel, aposentada nos termos da alínea 
b) do nº 2 do  artigo 5º  do Estatuto de Aposentação e da Pensão 
de Sobrevivência  (EAPS), aprovado pela Lei nº 61/III/89, de 30 
de dezembro, com direito à pensão provisória anual de 130 380,00 
(cento e trinta mil trezentos e oitenta escudos), sujeita à retificação, 
calculada em conformidade  com o artigo 37º do EAPS, correspondente 
a 28 anos, 5 meses e 29 dias de serviço prestado ao Estado, incluindo 
os aumentos legais.    

Esta pensão será dividida proporcionalmente da seguinte forma:

Orçamento Estado………………………….............………..59 652$00

Por despacho de 04 de maio de 2022 do Diretor Geral do Planeamento, 
Orçamento e Gestão do Ministério das Finanças, foi deferido o pedido 
de pagamento de quotas em atraso para compensação de aposentação, 
referente ao período de 12 anos, 7 meses e 29 dias. 

O montante em dívida no valor de 139 779,00 (cento e trinta e nove 
mil setecentos e setenta e nove escudos), poderá ser amortizado em 153 
prestações mensais e consecutivas, sendo a primeira de 699,00 CVE e 
as restantes de 915,00 CVE.

A despesa tem cabimento no capítulo, 35.20, divisão 04, código 
02.07.01.01.01 do orçamento vigente. 

Orçamento da CMT………………...………………………....41 292$00

A dotação  inscrita no orçamento Municipal vigente está inscrita na 
rúbrica 02.07.01.01.01.  

Orçamento  da CMSM……......................…………………..29 436$00

Por despacho de 30 de maio de 2022 do presidente da Câmara 
Municipal, foi deferido o pedido de pagamento de quotas em atraso 
para compensação de aposentação, referente ao período de 5 meses e 
3 meses. 

O montante em dívida no valor de 68 466,00 (sessenta e oito mil, 
quatrocentos e sessenta e seis escudos), poderá ser amortizado em 30 
prestações mensais e consecutivas, sendo a primeira de 2 288,00 e 
restantes no valor de 2 282,00 CVE.

O encargo resultante da despesa tem cabimento dotação inscrita no 
código 02.07.01.01.01 do orçamento Municipal vigente.

(Visado pelo Tribunal de Contas em 08 de dezembro de 2022)

Direção Nacional da Administração Pública, Praia, aos 4 janeiro de 
2023. — O Diretor do SSS, António Centeio

––––––
Extrato de despacho nº 44/2023. – De S. Exª o Diretor de 

Serviço de Segurança Social por subdelegação de competências 
da Directora Nacional da Administração Pública, ao abrigo 
do despacho nº 34/2021 de 8 de novembro.

      De 11 de julho de 2022

Ermelinda Varela, Apoio operacional do quadro de pessoal da Câmara 
Municipal de São salvador do Mundo, aposentada nos termos da 
alínea b) do nº 2 do  artigo 5º  do Estatuto de Aposentação e da 
Pensão de Sobrevivência  (EAPS), aprovado pela Lei nº 61/III/89, de 
30 de dezembro, com direito à pensão provisória anual de 150 444,00 
(cento e cinquenta mil, quatrocentos e quarenta e quatro escudos), 
sujeita à retificação, calculada em conformidade  com o artigo 37º 
do EAPS, correspondente a 28 anos, 5 meses e 8 dias de serviço 
prestado ao Estado, incluindo os aumentos legais.  

Esta pensão será dividida proporcionalmente da seguinte forma:

Orçamento CMSC…………………………................……...64 860$00

Por despacho de 10 de março de 2022 do Presidente da Câmara 
Municipal, foi deferido o pedido de pagamento de quotas em atraso 
para compensação de aposentação, referente ao período de 12 anos, 3 
meses e 9 dias. 

O montante em dívida no valor de 176 400,00 (cento e setenta e seis 
mil e quatrocentos escudos), poderá ser amortizado em 200 prestações 
mensais e consecutivas no valor de 882,00 CVE.

A despesa tem cabimento na dotação inscrita no código 02.07.01.01.01 
do orçamento Municipal.

A dotação inscrita no orçamento Municipal vigente está inscrita na 
rúbrica 02.07.01.01.01.  

Orçamento da CMSM……………………............…………..85 584$00

Por despacho de 14 de março de 2022 do presidente da Câmara 
Municipal, foi deferido o pedido de pagamento de quotas em atraso 
para compensação de aposentação, referente ao período de 2 anos e 5 
meses. 

O montante em dívida no valor de 31 200,00 (trinta e um mil e 
duzentos escudos), poderá ser amortizado em 100 prestações mensais 
e consecutivas, no valor de 312,00 CVE.

O encargo resultante da despesa tem cabimento dotação inscrita na 
rúbrica 02.07.01.01.01 do orçamento Municipal vigente.

(Visado pelo Tribunal de Contas em 02 de dezembro de 2022)

Direção Nacional da Administração Pública, Praia, aos 4 janeiro de 
2023. — O Diretor do SSS, António Centeio
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Extrato de despacho nº 45/2023. – De S. Exª o Diretor de Serviço de Segurança Social por subdelegação de competências da Directora 
Nacional da Administração Pública, ao abrigo do despacho nº 34/2021 de 8 de novembro.

      De 7 de novembro de 2022

Ao abrigo do disposto nos artigos 64º, 70º e 72º do Estatuto da Aposentação e da Pensão de Sobrevivência, EAPS, é fixada uma pensão de 
sobrevivência anual no valor de 609.132$00 (seiscentos e nove mil, cento e trinta e dois escudos), a favor de Maria Manuela Lopes de Castro 
Monteiro, viúva e herdeira hábil de António de Campos Monteiro   falecido no dia 26 de agosto de 2022,

Este Despacho produz efeitos a partir de 26 de agosto de 2022, nos termos do artº 80 do EAPS.

A despesa tem cabimento no Capítulo, 35.20, Divisão 04, Código 02.07.01.01.01 do orçamento vigente.

(Visado pelo Tribunal de Contas, em 2 de dezembro de 2022)

Direção Nacional da Administração Pública, Praia, 21 de dezembro de 2022. — O Diretor do SSS, António Centeio

––––––
Extrato de despacho nº 46/2023. – De S. Exª o Diretor de Serviço de Segurança Social por subdelegação de competências da Directora 

Nacional da Administração Pública, ao abrigo do despacho nº 34/2021 de 8 de novembro.

      De 17 de novembro de 2022

Ao abrigo do disposto nos artigos 64º, 70º e 72º do Estatuto da Aposentação e da Pensão de Sobrevivência, EAPS, é fixada uma pensão de 
sobrevivência anual no valor de 412.740$00 (quatrocentos e doze mil, setecentos e quarenta escudos), a favor de Maria Manuela Miranda de 
Carvalho Antunes de Oliveira, viúva e herdeira hábil de Armindo Mendes de Oliveira, falecido no dia 20 de setembro de 2022

Este Despacho produz efeitos a partir de 20 de setembro de 2022, nos termos do artº 80 do EAPS.

A despesa tem cabimento no Capítulo, 35.20, Divisão 04, Código 02.07.01.01.01 do orçamento vigente.

(Visado pelo Tribunal de Contas, em 14 de dezembro de 2022)

Direção Nacional da Administração Pública, Praia, 28 de dezembro de 2022. — O Diretor do SSS, António Centeio

––––––o§o––––––

MINISTÉRIO DA SAÚDE
––––––

Direção-Geral do Planeamento, 
Orçamento e Gestão

 Anulação de Publicação nº 1/2023 

de 2 de janeiro 

Por terem sido indevidamente publicados no Boletim Oficial nº 221 II Série, de 22 de dezembro de 2022 e o nº 224 II Série, de 28 de dezembro 
de 2022, os despachos que cria o Grupo de Coordenação misto para coordenar a formação especifica em medicina, com vista a habilitar o médico 
ao exercício tecnicamente diferenciada na respetiva área profissional de especialização, doravante designado de Grupo de Coordenação.

Direção-Geral do Planeamento, Orçamento e Gestão do Ministério da Saúde, aos 2 de janeiro de 2023. — A Ministra da Saúde, Filomena 
Mendes Gonçalves

––––––o§o––––––

MINISTÉRIO DA CULTURA E DAS INDÚSTRIAS CRIATIVAS: 
––––––

 Instituto do Património Cultural
Extrato de despacho nº 47/2023. – De S. Exª o Ministro da cultura e das indústrias criativas,

    De 3 de janeiro de 2023

Claudino Tavares Ramos, Técnico Nível II, de contrato indeterminado com o Instituto do Património Cultural, é dada por finda, por razões de 
saúde, a comissão de serviço, do cargo de Diretor de Monumentos e Sítios, do Instituto do Património Cultural, nos termos da alínea g) do 
ponto 2, do artigo 31 do Decreto-lei nº 59/2014, de 4 de novembro, com efeitos a partir de 1 de janeiro de 2023.

Instituto do Património Cultural, na Praia, aos 4 de janeiro de 2023. — O Presidente, Hamilton J. Fernandes

––––––o§o––––––

MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E AMBIENTE
––––––

Direção de Serviços de Gestão de Recursos Humanos, Financeiro e Patrimonial
Extrato de despacho nº 48/2023. – De S. Exª o Ministro da Agricultura e ambiente 

    De 3 de janeiro de 2023

É concedido licença sem vencimento à Rafael Lima Tavares, contratado do Ministério da Agricultura e Ambiente, afeto a Direcção Nacional do 
Ambiente, nos termos do nº 1, do artº 48º do Decreto-lei nº 3/2010, de 08 de março, por um período de 1 (um) ano, com efeitos a partir de 02 
de janeiro de 2023.

Direção de Serviços de Gestão de Recursos Humanos, Financeiro e Patrimonial do Ministério da Agricultura e Ambiente, na Praia, aos 5 de 
janeiro de 2023. — A Diretora de Serviço, Edna Patrícia Francês Lima
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P A R T E  G
MUNICÍPIO DA RIBEIRA BRAVA

––––––
Câmara Municipal

Extrato de Deliberação nº 120/2021. – De S. Exª a Câmara Municipal da Ribeira Brava

De 20 de outubro de 2021

A Câmara Municipal da Ribeira Brava reunida na XVIª Sessão Ordinária, do dia 20 de outubro de 2021, no uso das suas faculdades legais, analisou 
a solicitação de pensão de sobrevivência da senhora Mimalva Hirondina Vieira do Nascimento, cônjuge sobrevivo e herdeira hábil do falecido 
marido Manuel Soares Fortes e deliberou, com votos favoráveis de todos os presentes, a abonação da devida pensão de sobrevivência, no valor 
de 10.819$00 (dez mil, oitocentos e dezanove escudos), correspondente a 50% (cinquenta porcento) do último salário do falecido cônjuge, devida 
desde a data do falecimento do mesmo, nos termos do art.º 80, da Lei n.º 61/III/89, de 30 de dezembro.

Cabimentação Orçamental

As despesas correspondentes à atribuição da pensão em apreço encontram-se inscritas no código 02.07.01.01.02 do Orçamento Municipal vigente.

       Despesa orçamentada….…………….....……................................................................……….558.648,00

       Montante gasto…………………………….……………………..................................................…46.554,00

       Saldo existente……………………………………………………….....................................….….512.094,00

    (Visado Pelo Tribunal de Contas em 20 de junho de 2022)

Câmara Municipal da Ribeira Brava, aos 8 de abril de 2022. — A Secretária Municipal, Marlene Sousa da Cruz
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