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Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana, para que foi nomeada 
por despacho de 27/07/2007.

A presente exoneração produz efeitos a partir de 17 de Março de 
2008.

18 de Março de 2008. — O Primeiro -Ministro, José Sócrates Carva-
lho Pinto de Sousa. — O Ministro de Estado e das Finanças, Fernando 
Teixeira dos Santos. — O Ministro do Ambiente, do Ordenamento do 
Território e do Desenvolvimento Regional, Francisco Carlos da Graça 
Nunes Correia. 

 MINISTÉRIO DOS NEGÓCIOS ESTRANGEIROS

Gabinete do Secretário de Estado das Comunidades 
Portuguesas

Despacho n.º 9348/2008
Considerando o disposto nos artigos 5.º e 44.º do Decreto -Lei 

n.º 40 -A/98, de 27 de Fevereiro, alínea f) 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 b) 
do n.º 1 do Despacho n.º 11 537/2007, publicado no Diário da Repú-
blica, 2.ª Série, n.º 112, de 12 de Julho de 2007, determino que o Pri-
meiro Secretário de Embaixada do quadro I do Ministério dos Negócios 
Estrangeiros — Pessoal Diplomático Vítor Paulo da Costa Sereno que 
por despacho publicado no Diário da República, 2.ª Série, n.º 208 de 
28 de Outubro de 2005, foi nomeado Cônsul — Geral de Portugal em 
Estugarda, seja exonerado das referidas funções, e transferido para os 
serviços internos do Ministério dos Negócios Estrangeiros, com efeitos 
a 29 de Fevereiro de 2008.

7 de Março de 2008. — O Secretário de Estado das Comunidades 
Portuguesas, António Fernandes da Silva Braga. 

 Despacho n.º 9349/2008
Nos termos dos n.º s 2 e 4 do artigo 28.º do Regulamento Consular, 

aprovado pelo Decreto -Lei n.º 381/97, de 30 de Dezembro, com as 
alterações introduzidas pela Lei n.º 22/98, de 12 de Maio, e pelo Decreto-
-Lei n.º 162/2006, de 8 de Agosto, e ao abrigo do disposto na alínea f) 
do n.º 4 do artigo 24.º da Lei Orgânica do Ministério dos Negócios Es-
trangeiros, aprovada pelo Decreto -Lei n.º 204/2006, de 27 de Outubro, 
é Juan Antonio Liedo Rojo nomeado para o cargo de cônsul honorário 
de Portugal em Bilbao.

17 de Março de 2008. — O Secretário de Estado das Comunidades 
Portuguesas, António Fernandes da Silva Braga. 

 Secretaria-Geral

Despacho n.º 9350/2008
1 — Na sequência da entrada em vigor da Lei Orgânica da Direcção-

-Geral dos Assuntos Europeus, através do Decreto -Lei n.º 207/2007, 
de 29 de Maio, e da Portaria n.º 662/2007, de 31 de Maio, ficou estabe-
lecida a estrutura nuclear dos serviços e competências das respectivas 
unidades orgânicas.

2 — O Despacho n.º 6881/2008, de 10 de Março de 2008, criou as 
unidades orgânicas flexíveis da Direcção -Geral dos Assuntos Europeus, 
estabelecendo na alínea j), do artigo 1.º e no artigo 11.º, a Divisão de 
Contencioso Comunitário, integrada na Direcção de Serviços dos As-
suntos Jurídicos.

3 — Considerando que a mencionada Divisão sucedeu, no essencial, 
nas competências até agora atribuídas à unidade orgânica flexível inte-
grada na Direcção de Serviços dos Assuntos Jurídicos, nos termos do 
disposto na alínea c) do n.º 1 do artigo 25.º da Lei n.º 2/2004, de 15 de 
Janeiro, com a redacção dada pela Lei n.º 51/2005, de 30 de Agosto, 
determino a manutenção da comissão de serviço da licenciada Maria 
de Deus Almeida Ferreira como Chefe de Divisão de Contencioso Co-
munitário.

4 — A funcionária é nomeada para o exercício do referido cargo 
por possuir reconhecida aptidão e experiência profissional adequada, 
conforme curriculum vitae, em anexo.

5 — O presente despacho produz efeitos a 1 de Abril de 2008.
13 de Março de 2008. — O Secretário -Geral, Fernando d’Oliveira 

Neves.
Ferreira (Maria de Deus Almeida) — Nasceu em 4 de Junho de 1958; 

Licenciada em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade de 

Lisboa; Pós -Graduada em Assuntos Europeus, pela mesma Faculdade; 
Técnica Superior de 2.ª Classe no Gabinete da Área de Sines, em 6 
de Julho de 1988; transitou para o quadro de pessoal do Ministério 
do Planeamento e da Administração do Território, em 25 de Outubro 
de 1989; requisitada na Direcção -Geral das Comunidades Europeias, 
em 16 de Setembro de 1991; Técnica Superior de 1.ª Classe, em 10 de 
Março de 1993; Chefe de Divisão na Direcção de Serviços dos Assun-
tos Jurídicos da Direcção -Geral dos Assuntos Comunitários, em 18 de 
Setembro de 1996; Técnica Superior Principal na Direcção -Geral dos 
Assuntos Comunitários, em 29 de Março de 1999; Assessora Principal, 
em 29 de Março de 2005. 

 Direcção-Geral dos Assuntos Europeus

Aviso n.º 9886/2008
Para efeitos do disposto no n.º 3 do artigo 95º do Decreto -Lei 

n.º 100/99, de 31 de Março, avisa -se todo o pessoal do quadro de pessoal 
da Direcção -Geral dos Assuntos Europeus que, para efeitos de consulta, 
foi afixada cópia autenticada da lista de antiguidade, reportada a 31 de 
Dezembro de 2007.

Nos termos da citada disposição legal, é concedido o prazo de 30 dias 
a contar da data da publicação deste Aviso, para eventuais reclamações, 
as quais deverão ser apresentadas nas condições e prazos regulados pelo 
mesmo diploma.

13 de Março de 2008. — O Chefe de Repartição, Carlos Paulo. 

 MINISTÉRIO DAS FINANÇAS
E DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

Inspecção-Geral de Finanças

Despacho n.º 9351/2008
Ao abrigo do disposto nos artigos 35º e 37º do Código do Proce-

dimento Administrativo e no artigo 9º, n.º 4, da lei n.º 2/2004, de 15 
de Janeiro, delego na secretária de finanças coordenadora Margarida 
Dulce do Couto Chaves, para efeitos de mera instrução dos processos, 
a assinatura do mapa do pedido de autorização de pagamentos extraído 
do sistema de informação contabilística (SIC).

O presente despacho produz efeitos a 17 de Dezembro de 2007, fi-
cando, por este meio, ratificados todos os actos praticados até à presente 
data no âmbito da delegação de assinatura acima mencionada.

17 de Março de 2008. — A Directora de Serviços, Elisabete Ribeiro 
Segurado. 

 Instituto de Informática

Despacho n.º 9352/2008
Na sequência da publicação do Decreto -Lei n.º 205/2006, de 27 de 

Outubro que aprovou a Lei Orgânica do Ministério das Finanças e da 
Administração Pública, designadamente do disposto na alínea c) do 
n.º 3 do artigo 33.º do mesmo diploma, foi publicado o Decreto -Lei 
n.º 83/2007, de 29 de Março que define a natureza, missão, atribuições 
e organização interna do Instituto de Informática (II).

No desenvolvimento do Decreto -Lei n.º 83/2007, atrás referido, foi 
publicada a Portaria n.º 353/2007, de 30 de Março, alterada pela Por-
taria n.º 1371/2007, de 19 de Outubro que cria a estrutura nuclear do 
II, as competências das respectivas unidades orgânicas e fixa o número 
máximo de unidades orgânicas flexíveis e a dotação máxima de chefes 
de equipas multidisciplinares.

Nesta conformidade, e nos termos do artigo 22.º da Lei n.º 4/2004, 
de 15 de Janeiro, na redacção dada pelo Decreto -Lei n.º 105/2007, de 3 
de Abril, do Decreto -Lei n.º 200/2006, de 25 de Outubro, e da Portaria 
n.º 353/2007, de 30 de Março, alterada pela Portaria n.º 1371/2007, de 
19 de Outubro, determino o seguinte:

1 — A constituição da Equipa Multidisciplinar de Gestão Orçamental 
(EMGO), à qual compete garantir a evolução e qualidade dos Sistemas 
de Gestão Orçamental, nomeadamente:

a) SIC — Sistema de Informação Contabilística;
b) SCC — Sistema Central de Contabilidade;
c) SIGO — Sistemas de Informação de Gestão Orçamental;
d) Sistemas da Receita.




