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torna-se público que a Inspecção-Geral de Finanças pretende dar início 
ao procedimento concursal para nomeação, em regime de comissão de 
serviço, no cargo de Inspector de Finanças Director — direcção inter-
média de 1º grau — para preenchimento de 1 vaga:

1 — Área de actuação do cargo a prover — Exercer, no quadro da 
missão e âmbito de intervenção da IGF e dos respectivos centros de 
competências, a direcção operacional de projectos, acções e actividades 
decorrentes do planeamento estratégico, a executar pelas unidades de 
trabalho em que sejam integrados, em especial relativas à Auditoria 
Orçamental e à Avaliação de Serviços Públicos.

2 — Requisitos de admissão — Podem concorrer os funcionários que 
até ao fim do prazo de entrega das candidaturas reúnam cumulativamente 
os seguintes requisitos gerais e especiais:

a) Requisitos gerais — os definidos no nº 1 do artigo 20.º da lei 
2/2004, de 15 de Janeiro, republicada com as respectivas alterações 
pela lei nº 51/2005 de 30 de Agosto:

Licenciatura na área de Direito;
Seis anos de experiência profissional em funções, cargos, carreiras 

ou categorias para cujo exercício ou provimento seja exigível uma 
licenciatura;

Vínculo de funcionário público;
Competência técnica e aptidão para o exercício de funções de direcção, 

coordenação e controlo;

b) Requisitos especiais — deter categoria igual ou superior a inspector 
de finanças principal com pelo menos 4 anos de exercício efectivo na 
IGF, classificação de serviço de Muito Bom no último ano e qualidades 
de direcção e experiência adequadas ao exercício do cargo (al. c) do nº 1 
do artigo 23.º do Decreto-Lei n.º 249/98, de 11 de Agosto, mantido em 
vigor pelo artigo 13.º do Decreto-Lei n.º 79/2007, de 29 de Março (Lei 
Orgânica da Inspecção-Geral de Finanças)

3 — Perfil pretendido:
3.1 — Experiência na área de auditoria orçamental e na de metodo-

logias e ferramentas de avaliação de serviços públicos;
3.2 — Experiência de direcção ou chefia no âmbito referido 

em 3.1;
3.3 — Experiência na utilização de instrumentos informáticos e de 

gestão;
3.4 — Capacidade de liderança, iniciativa e gestão das motivações, 

bem como boa capacidade de definição de objectivos de actuação;
3.5 — Formação profissional, em especial relacionada com o perfil 

indicado.
4 — Métodos de selecção — Análise curricular e entrevista pública, 

recaindo a selecção no candidato que, em sede de análise curricular e 
entrevista pública de selecção, melhor corresponda ao perfil desejado 
para prosseguir as atribuições e objectivos do serviço, conforme nºs 1 
e 5 do artigo 21º da lei nº 2/2004, de 15 de Janeiro, com a redacção que 
lhe foi conferida pela lei nº 51/2005, de 30 de Agosto.

5 — Formalização e prazo de entrega das candidaturas — a candida-
tura deverá ser formalizada mediante requerimento, conforme modelo 
anexo, disponibilizado no site www.igf.min-financas.pt, dirigido ao 
Inspector-Geral de Finanças, podendo ser entregue pessoalmente, no 
piso 4 da Inspecção-Geral de Finanças, sita na Rua Angelina Vidal, 41, 
1199-005 Lisboa, entre as 9 horas e as 12 horas e 30 minutos e entre 
as 14 horas e as 17 horas e 30 minutos, ou remetido pelo correio, com 
aviso de recepção, para a mesma morada, no prazo de 10 dias úteis a 
contar da data da publicação do presente aviso na bolsa de emprego 
público (BEP).

O requerimento deverá ser acompanhado da documentação a seguir 
indicada, implicando a falta de entrega de algum dos documentos indi-
cados a exclusão do presente procedimento:

a) Curriculum vitae detalhado, devidamente datado, actualizado e 
assinado, indicando, com referência a datas e duração, experiência 
profissional, funções, actividades, responsabilidades exercidas, forma-
ção profissional, entre outros, tendo em conta designadamente o perfil 
indicado em 3;

b) Cópia do certificado de habilitações literárias;
c) Declaração comprovativa de vínculo à Administração Pública, 

com menção da categoria detida e com contagem de tempo de serviço 
na categoria, na carreira e na função pública, bem como menção dos 
cargos desempenhados, respectivas datas e duração;

d) Outros documentos que considerem relevantes.

Os candidatos da IGF estão dispensados de apresentar os documentos 
comprovativos dos elementos referidos nas precedentes alíneas b) e c).

6 — Composição do Júri:
Presidente — Dr. Francisco Nobre Pires dos Santos, Subinspector-

Geral.

1.º Vogal Efectivo — Dr.ª Célia Maria Mendes Soares, Directora de 
Serviços.

2.º Vogal Efectivo — Professor-Coordenador Doutor Davide Pina 
Antunes dos Santos.

1.º Vogal Suplente — Dr. José António Prates Viegas Ribeiro, Su-
binspector-Geral, que substituirá o presidente, nas suas faltas e impe-
dimentos.

2.º Vogal Suplente — Dr.ª Maria do Rosário Pablo da Silva Torres 
Almeida Alexandre, Subinspectora-Geral.

20 de Fevereiro de 2008. — O Inspector-Geral, José Maria Teixeira 
Leite Martins.

ANEXO I

Requerimento a que se referem os avisos
Exmo. Sr. Inspector-Geral de Finanças:
... (nome), ... (estado civil), residente em ... (morada completa, in-

cluindo o código postal e n.º de telefone), ... (filiação), portador do 
bilhete de identidade n.º ..., de ... passado pelo Serviço de Identificação 
de ..., detentor(a) de ... (categoria e carreira que detém), vem apresentar 
a sua candidatura ao cargo de Inspector de Finanças Director do quadro 
de pessoal da Inspecção-Geral de Finanças, nos termos do Aviso n.º ..., 
publicado no DR II série, n.º ... de .../.../...

Para o efeito declara possuir os requisitos legais e especiais de ad-
missão ao concurso e junta ... (currículo profissional e qualquer outra 
documentação).

Pede deferimento.
(Data e assinatura) 

 MINISTÉRIOS DAS FINANÇAS E DA ADMINISTRAÇÃO 
PÚBLICA E DAS OBRAS PÚBLICAS,
TRANSPORTES E COMUNICAÇÕES

Despacho n.º 6888/2008
A Resolução do Conselho de Ministros n.º 5/2008, de 10 de Janeiro, 

autorizou a rea1ização da despesa resultante da adenda ao acordo entre 
o Estado Português e os operadores privados de transporte público de 
passageiros da área metropolitana de Lisboa — Rodoviária de Lisboa, S. 
A., Transportes Sul do Tejo, S. A., Vimeca Transportes, Lda., e Scotturb 
Transportes Urbanos Lda. — tendente à manutenção e disponibilização 
de títulos de transporte L1, L2, L123, L123SX, L123MA, 12, 13 e 123, 
no montante de € 4.935.000,00, com IVA incluído, a processar através 
da Direcção -Geral do Tesouro e Finanças, por recurso a verbas do 
Orçamento de Estado de 2007.

Assim, nos termos do n.º 2 da Resolução do Conselho de Ministros 
n.º 5/2008, de 10 de Janeiro, determina -se o seguinte:

1 — É aprovada a minuta de adenda ao acordo a celebrar entre o 
Estado Português e os operadores privados da área metropolitana de 
Lisboa tendente à manutenção de títulos de transporte L1, L2, L123, 
L123SX, L123MA, 12, 13 e 123, nos termos constantes do anexo ao 
presente despacho e que dele faz parte integrante.

2 — São subdelegados os poderes para assinatura da adenda ao refe-
rido acordo, em nome do Estado Português, no Director -Geral do Tesouro 
e Finanças, licenciado Carlos Durães da Conceição, e no Presidente do 
Conselho Directivo do Instituto da Mobilidade e dos Transportes Terres-
tres, I.P., licenciado António José Borrani Crisóstomo Teixeira.

3 — O presente despacho produz efeitos na data da sua assinatura.
8 de Fevereiro de 2008. — O Ministro de Estado e das Finanças, 

Fernando Teixeira dos Santos. — O Ministro das Obras Públicas, Trans-
portes e Comunicações, Mário Lino Soares Correia.

Anexo

(A que se refere o n.º 1)
Adenda ao Acordo celebrado entre o Estado Português e Rodoviária de 

Lisboa, S. A., Transportes Sul do Tejo, S. A., Vimeca Transportes, Lda. 
Scotturb Transportes Urbanos, Lda. O Estado Português, representado 
por … e Rodoviária de Lisboa, S. A.., representada por …, Transportes 
Sul do Tejo, S. A., representada por …, Vimeca Transportes, LDA., 
representada por …, Scotturb Transportes Urbanos, LDA., representada 
por …, considerando que:

A) As razões de interesse público aconselham que se mantenha a 
oferta aos utentes dos títulos de transporte com as siglas L1, L12, L123, 
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L123SX, L123MA, 12, 23 e 123, vulgarmente designados “passes so-
ciais”, pela sua importância em termos de mobilidade da população e 
gestão da política de transportes na área metropolitana de Lisboa;

B) O grupo de trabalho, a que se refere a cláusula 5.ª do Acordo, 
criado por Despacho conjunto dos Secretários de Estado do Tesouro e 
Finanças e dos Transportes entregou o relatório sobre “Clarificação de 
Critérios de Atribuição de Compensações Financeiras aos Operadores 
de Transportes da AML”;

C) Relativamente às obrigações tarifárias o grupo de trabalho concluiu 
que, provisoriamente e até à obtenção dos dados do novo inquérito à 
utilização do passe, a compensação financeira decorrente da obrigação 
tarifária deve abranger apenas os Passes Intermodais;

D) Apesar do lançamento, ainda em 2006, do inquérito à utilização 
do passe, previsto na cláusula 4.ª do Acordo, os resultados finais não se 
mostram disponíveis, encontrando -se em fase de validação final;

As partes acordam o seguinte:

Cláusula 1ª
Pela presente as partes acordam prorrogar o prazo de vigência do 

Acordo celebrado em 22 de Novembro de 2006, relativo à manutenção 
e disponibilização aos utentes dos títulos de transporte previstos nos 
protocolos dos títulos L1, L12, L123, L123SX, L123MA, 12, 23 e 123, 
nas modalidades normal, criança, terceira idade e reformados/pensio-
nistas, assinados em Novembro de 1993, com as adendas de adesão de 
Novembro de 1993, Novembro de 1995 e Maio de 1996, pelo período 
de seis meses, com início no dia 1 de Julho de 2007 e termo no dia 30 
de Dezembro de 2007.

Cláusula 2.ª
Os operadores obrigam -se a cumprir pontual e integralmente todas as 

obrigações decorrentes do Acordo celebrado tendente à manutenção de 
títulos de transporte L1, L12, L123, L123SX, L123MA, 12, 23 e 123.

Cláusula 3.ª
1 — O montante da compensação financeira, calculado para o perí-

odo de vigência da presente Adenda é no valor global de € 3.900.000 
(três milhões e novecentos mil euros), acrescidos de IVA, a distribuir 
pelas empresas nos termos constantes do Quadro I do Anexo à presente 
Adenda.

2 — O aumento de utilizadores dos títulos que constituem o objecto 
do Acordo, que, segundo estimativa das partes, resultaria da supressão 
dos passes combinados, determina um adicional à compensação finan-
ceira referida no número anterior no montante de 800.000 (oitocentos 
mil euros) acrescidos de IVA, a distribuir pelas empresas, nos termos 
constantes do Quadro II do Anexo à presente Adenda.

Cláusula 4.ª
A presente Adenda vigora até 30 de Dezembro de 2007.
A presente Adenda é celebrada em seis exemplares, todos eles assi-

nados na última folha e rubricados nas restantes pelos representantes 
das Partes, destinando -se dois exemplares ao Estado e um a cada um 
dos operadores.

Lisboa, de Fevereiro de 2008.
Os representantes do Estado Os representantes dos operadores

ANEXO

(a que se refere a Cláusula 3.ª) 

Unidade: Euros
QUADRO I

Valor da compensação financeira para o período
de 1 de Julho de 2007 a 30 de Dezembro de 2007  

Rodoviária de Lisboa, S. A.,  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 435 857
Transportes Sul do Tejo, S. A.,. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 223 620
Vimeca Transportes Urbanos, Lda.  . . . . . . . . . . . . . . . . 1 211 607
Scotturb Transportes Urbanos, Lda.. . . . . . . . . . . . . . . . 28 916

Sub -total (1) 3 900 000

QUADRO II 

Adicional da compensação financeira para o período
de 1 de Julho de 2007 a 30 de Dezembro de 2007  

Rodoviária de Lisboa, S. A.,  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 548 016
Transportes Sul do Tejo, S. A.,. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90 186

Unidade: Euros

Vimeca Transportes Urbanos, Lda.  . . . . . . . . . . . . . . . . 161 798
Scotturb Transportes Urbanos, Lda.. . . . . . . . . . . . . . . . 0

Sub -total (2) 800 000

IVA (5 %) 235 000
Total 4 935 000

 MINISTÉRIO DA DEFESA NACIONAL

Secretaria-Geral

Despacho (extracto) n.º 6889/2008
Por despacho de 15 de Fevereiro de 2008, do Secretário -Geral do 

Ministério da Defesa Nacional:
Foi Maria Fernanda de Figueiredo Correia de Carvalho, técnica pro-

fissional principal, do quadro da Direcção Regional de Agricultura e 
Pescas do Centro, nomeada, técnica de 2.ª classe, da carreira técnica, 
do quadro de pessoal da Secretaria -Geral do Ministério da Defesa Na-
cional, em comissão de serviço extraordinária, por um ano, precedendo 
reclassificação profissional, conforme o disposto nos artigos 6.º e 7.º do 
Decreto -Lei n.º 497/99, de 19 de Novembro.

20 de Fevereiro de 2008. — A Secretária -Geral -Adjunta, Teresa Cha-
ves Almeida. 

 Direcção-Geral de Pessoal e Recrutamento Militar

Despacho (extracto) n.º 6890/2008
Por meu despacho de 11 de Fevereiro de 2008, foi renovada a comis-

são de serviço para o cargo de direcção intermédia de 2º grau, com a 
designação de chefe de divisão de Assuntos Sociais, da Direcção -Geral 
de Pessoal e Recrutamento Militar, à assessora principal, Catarina Maria 
Silveira Afonso, por um período de três anos, com efeitos a 03 de Janeiro 
de 2008, inclusive.

18 de Fevereiro de 2008. — O Director -Geral, Alberto Rodrigues 
Coelho. 

 Direcção-Geral de Política de Defesa Nacional

Despacho (extracto) n.º 6891/2008
Por despacho de 19 de Fevereiro de 2008 do Director -Geral de Po-

lítica de Defesa Nacional, no uso das competências subdelegadas pelo 
Despacho n.º 15781/2007, de 8 de Março, do Secretário de Estado 
da Defesa Nacional e dos Assuntos do Mar, publicado no Diário da 
República — 2.ª série, n.º 140, de 23 de Julho de 2007 e nos termos do 
artigo 4º 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, foi nomeado o Tenente -Coronel 
INF 15756386 Francisco José Bernardo de Azevedo Narciso, por um 
período dezassete (17) dias, para desempenhar funções de Assessoria 
Técnica no âmbito do Projecto n.º 4 — BRIGADA DE FORÇAS ESPECIAIS, 
inscrito no Programa -Quadro da Cooperação Técnico -Militar com a 
República de Angola.

22 de Fevereiro de 2008. — O Subdirector -Geral, Mário Rui Correia 
Gomes. 

 Despacho (extracto) n.º 6892/2008
Por despacho de 19 de Fevereiro de 2008 do director-geral de Polí-

tica de Defesa Nacional, no uso das competências subdelegadas pelo 
despacho n.º 15 781/2007, de 8 de Março, do Secretário de Estado da 
Defesa Nacional e dos Assuntos do Mar, publicado no Diário da Repú-
blica, 2.ª série, n.º 140, de 23 de Julho de 2007, 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, foi nomeado o major PILAV 099770-
G, Carlos Jorge Guerreiro Candeias, por um período de cento e oitenta 
(180) dias, para desempenhar funções de assessoria técnica no âmbito 




