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PARTE C

MINISTÉRIO DAS FINANÇAS
E DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

Gabinete do Ministro

Despacho n.o 13 923/2007

O Decreto-Lei n.o 61/2007, de 14 de Março, tem por objecto o
controlo dos montantes de dinheiro líquido que entram ou saem da
Comunidade através do território nacional, dando execução ao dis-
posto no Regulamento (CE) n.o 1889/2005, do Parlamento Europeu
e do Conselho, de 26 de Outubro, bem como o controlo dos movi-
mentos de dinheiro líquido com outros Estados membros.

Para o efeito, o referido diploma estabeleceu a obrigatoriedade
de todas as pessoas singulares que entram ou saem do território nacio-
nal declararem às autoridades aduaneiras os montantes de dinheiro
líquido que transportem superiores a E 10 000.

O mesmo diploma determina que essa declaração deverá ser efec-
tuada em modelo a aprovar por despacho do ministro responsável
pela área das finanças.

Deste modo, ao abrigo do n.o 1 do artigo 3.o do Decreto-Lei
n.o 61/2007, de 14 de Março, determina-se o seguinte:

1 — É aprovado o modelo de declaração, em anexo ao presente
despacho, para efeitos do disposto no n.o 1 do artigo 3.o do Decreto-Lei
n.o 61/2007, de 14 de Março.

2 — Para além da sua versão em suporte papel, o formulário é
igualmente disponibilizado em suporte digital na página oficial da
Direcção-Geral das Alfândegas e dos Impostos Especiais sobre o Con-
sumo na Internet (www.dgaiec.min-financas.pt), em cumprimento do
estabelecido no Decreto-Lei n.o 51/2002, de 2 de Março.

3 — Dada a natureza desta declaração, o modelo é disponibilizado
em língua portuguesa e em língua inglesa.

18 de Maio de 2007. — O Ministro de Estado e das Finanças, Fer-
nando Teixeira dos Santos.
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Direcção-Geral das Alfândegas e dos Impostos
Especiais sobre o Consumo

Despacho n.o 13 924/2007

1 — Estando ausente do serviço no dia 12 de Junho do presente
ano, em consequência da deslocação a algumas alfândegas, e estando,
na mesma data, o meu substituto, o subdirector-geral licenciado João
Manuel de Almeida Sousa, em gozo de férias, designo, nos termos
do disposto no n.o 2 do artigo 41.o do Código do Procedimento Admi-
nistrativo, conjugado com o n.o 2 do artigo 9.o da Lei n.o 2/2004,
de 15 de Janeiro (Estatuto do Pessoal Dirigente), com as alterações
introduzidas pela Lei n.o 51/2005, de 30 de Agosto, para me substituir,
durante aquele dia, o subdirector-geral licenciado José Pereira de
Figueiredo, o qual assumirá as competências que me estão legalmente
atribuídas, bem como as que me foram subdelegadas pelo despacho
n.o 19 848/2005 (2.a série), publicado no Diário da República, 2.a série,
de 15 de Setembro de 2005.

2 — Excepcionam-se do disposto no número anterior as compe-
tências que se encontram delegadas ou subdelegadas na subdirec-
tora-geral licenciada Ana Paula de Sousa Caliço Raposo.

6 de Junho de 2007. — O Director-Geral, Luís da Silva Laço.

Direcção-Geral da Administração
e do Emprego Público

Despacho n.o 13 925/2007

Atendendo a que o logótipo é um elemento identificador da maior
relevância nas comunicações com os cidadãos, foi aprovado, através
do despacho n.o 13/DG/2007, de 24 de Maio, o da Direcção-Geral
da Administração e do Emprego Público, com o grafismo seguinte:

29 de Maio de 2007. — A Directora-Geral, Teresa Nunes.

Direcção-Geral do Orçamento

Despacho (extracto) n.o 13 926/2007

Por meu despacho de 18 de Maio de 2007, proferido no uso de
competência delegada:

Isabel Maria Dias de Figueiredo, técnica de informática do grau 3,
nível 1, escalão 1, índice 580, do quadro de pessoal desta Direcção-
-Geral, muda de nível, conforme procedimento interno de selecção,
sendo posicionada no nível 2, escalão 1, índice 640.

Maria de Jesus Correia Amoedo e Maria João Castelo de Mesquita,
técnicas de informática do grau 2, nível 1, escalão 3, índice 530, do
quadro de pessoal desta Direcção-Geral, mudam de nível conforme
procedimento interno de selecção, sendo posicionadas no nível 2, esca-
lão 2, índice 550, de harmonia com o constante do mapa II do Decre-
to-Lei n.o 97/2001, de 26 de Março.

As presentes mudanças de nível produzem efeitos a partir de 1
de Maio de 2007.

12 de Junho de 2007. — O Subdirector-Geral, Eduardo Dias
Sequeira.

Direcção-Geral do Património

Aviso (extracto) n.o 11 852/2007

Para conhecimento das entidades referidas nos artigos 2.o e 3.o
do Decreto-Lei n.o 197/99, de 8 de Junho, e em aditamento ao aviso
publicado no Diário da República, 2.a série, n.o 111, de 11 de Junho
de 2007 (parte especial), a seguir se rectifica a lista dos subcontratados




