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da Lei n.º 2/2004, de 15 de Janeiro, com a nova redacção dada pela Lei 
n.º 51/2005 de 30 de Agosto, da Dr.ª Maria do Rosário Coelho da Silva 
Moura Veloso da Veiga — técnica economista principal.

8 de Maio de 2008. — O Director de Serviços, Laudelino Pinheiro. 

 Aviso (extracto) n.º 15614/2008
Por despacho de 17 de Março de 2008 do Director -Geral dos Impos-

tos, foi renovada a comissão de serviço no cargo de Chefe de Divisão 
de Reembolsos e Restituições da Direcção de Serviços de Reembol-
sos, nos termos dos n.º s 1 e 2 do artigo 23.º da Lei n.º 2/2004, de 15 
de Janeiro, com a nova redacção dada pela Lei n.º 51/2005 de 30 de 
Agosto, da Dr.ª Maria Madalena Correia Santos Louro — inspectora 
tributária principal.

8 de Maio de 2008. — O Director de Serviços, Laudelino Pinheiro. 

 Aviso (extracto) n.º 15615/2008
Por despacho de 2 de Maio de 2008 do Director -Geral dos Impostos, 

foi renovada a comissão de serviço no cargo de Director de Finanças 
de Braga, nos termos dos n.os 1 e 2 do artigo 23.º da Lei n.º 2/2004, de 
15 de Janeiro, com a nova redacção dada pela Lei n.º 51/2005 de 30 de 
Agosto, do Dr. Armindo Teixeira Borges — gestor tributário.

8 de Maio de 2008. — O Director de Serviços, Laudelino Pinheiro. 

 Aviso (extracto) n.º 15616/2008
Por despachos da Subdirectora-Geral, por delegação de competências 

do Director-Geral dos Impostos, e do Director-Geral da Direcção-Geral 
de Informática e Apoio aos Serviços Tributários e Aduaneiros, de 2008-
04-07 e 2008-04-24, respectivamente foi autorizada a prorrogação da 
requisição da especialista de informática grau 2, nível 2, Teresa Maria 
Dias Rodrigues Machado, do quadro de pessoal da Direcção-Geral de 
Informática e Apoio aos Serviços Tributários e Aduaneiros, com efeitos 
a 01 de Abril de 2008, a fim de exercer funções nesta Direcção-Geral 
com afectação à Direcção de Finanças de Vila Real, nos termos do artigo 
6.º da Lei n.º 53/2006, de 07 de Dezembro.

13 de Maio de 2008. — O Director de Serviços, Laudelino Pinheiro. 

 MINISTÉRIOS DAS FINANÇAS E DA ADMINISTRAÇÃO
PÚBLICA E DA ADMINISTRAÇÃO INTERNA

Despacho n.º 13952/2008
No dia 12 de Outubro de 2006, o militar da GNR Rodrigo Cardoso 

Mendes, que prestava serviço no Grupo Territorial de Trânsito de Évora 
da Brigada de Trânsito da GNR, foi vítima de um trágico acidente, 
quando, em serviço, acompanhava um transporte de grandes dimensões, 
tendo o motociclo que conduzia sido violentamente colidido por veículo 
ligeiro, do qual resultou a sua morte.

Com vista a apurar os factos constitutivos do direito à compensa-
ção especial prevista no Decreto -Lei n.º 113/2005, de 13 de Julho, 
foi instaurado o inquérito a que se refere o n.º 1 do artigo 5.º do 
citado decreto -lei, que correu termos no Comando Geral da Guarda 
Nacional Republicana, concluindo o instrutor o seu relatório nos 
termos seguintes:

«Face à matéria averiguada, conclui -se:

1 — A morte do ex -soldado Rodrigo Mendes decorreu do risco 
próprio das funções que desempenhava e do serviço que especialmente 
lhe foi atribuído — acompanhamento a um transporte de grandes 
dimensões — , entendendo -se que existiu nexo de causalidade entre a 
execução dessa função e a sua morte, conforme se estipula no artigo 1.º 
e na alínea a) do n.º 3 do artigo 5.º do Decreto -Lei n.º 113/2005.

2 — De acordo com o n.º 1 do artigo 4.º do Decreto -Lei n.º 113/2005, 
o valor da compensação a atribuir é de € 96 475.

3 — São beneficiários da compensação especial por morte 
os pais do ex -soldado Rodrigo Mendes, de acordo com o es-
tipulado na alínea b) do n.º ... do artigo 2.º do Decreto -Lei 
n.º 113/2005.»

O relatório do inquérito foi homologado pelo comandante geral da 
Guarda Nacional Republicana, em cumprimento do disposto no n.º 4 do 
artigo 5.º do Decreto -Lei n.º 113/2005, de 13 de Julho.

Estão, deste modo, observados todos os requisitos legais para a atri-
buição da compensação especial por morte, prevista no artigo 1.º do 
Decreto -Lei n.º 113/2005, de 13 de Julho, aos ascendentes do soldado 

Rodrigo Cardoso Mendes, António Galrito Rosado e Joaquina Cardoso 
Balancé Almas, identificados nos autos do respectivo processo de inqué-
rito, únicos beneficiários, nos termos da alínea b) do n.º 2 do artigo 2.º 
do mesmo diploma legal.

Assim, ao abrigo do disposto no n.º 5 do artigo 5.º do Decreto -Lei 
n.º 113/2005, de 13 de Julho, determina -se:

1 — É concedida a António Galrito Rosado e Joaquina Cardoso 
Balancé Almas, pais do soldado da GNR Rodrigo Cardoso Men-
des, a compensação especial prevista no artigo 1.º do Decreto -Lei 
n.º 113/2005, de 13 de Julho, por morte do seu filho, ocorrida em 
12 de Outubro de 2006. 

2 — O valor da compensação conferida pelo número anterior, cal-
culada nos termos conjugados do disposto nos n.os 1 e 5 do artigo 4.º do 
mesmo diploma legal, é de € 96 475.

16 de Março de 2008. — O Ministro de Estado e das Finanças, Fer-
nando Teixeira dos Santos. — O Secretário de Estado da Administração 
Interna, Rui José Simões Bayão de Sá Gomes. 

 MINISTÉRIOS DAS FINANÇAS E DA ADMINISTRAÇÃO 
PÚBLICA E DO AMBIENTE, DO ORDENAMENTO

DO TERRITÓRIO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL
Portaria n.º 532/2008

Considerando que se torna necessária a aquisição de serviços de 
comunicação de dados pelo Instituto da Habitação e da Reabilitação 
Urbana, I. P., precedida de concurso público internacional;

Considerando que a referida aquisição dará origem a encargos orça-
mentais em mais de um ano económico;

Considerando que, nos termos do n.° 1 do artigo 22.° do Decreto -Lei 
n.° 197/99, de 8 de Junho, a abertura de procedimento que dê origem 
a encargo orçamental em mais de um ano económico ou em ano que 
não seja o da sua realização carece de prévia autorização, conferida por 
portaria conjunta do Ministro das Finanças e do ministro da tutela da 
entidade adjudicante:

Nestes termos, manda o Governo, pelos Ministros de Estado e das 
Finanças e do Ambiente, do Ordenamento do Território e do Desenvol-
vimento Regional, o seguinte:

1.º Fica autorizado o conselho directivo do Instituto da Habitação e da 
Reabilitação Urbana, I. P., a iniciar o procedimento por concurso público 
internacional para aquisição de serviços de comunicação de dados, que 
dará lugar a encargos orçamentais em anos económicos distintos, até 
ao montante de € 300 000, a que acresce o IVA à taxa legal, de acordo 
com o seguinte escalonamento:

Ano de 2008 — até ao limite de € 75 000;
Ano de 2009 — até ao limite de € 150 000;
Ano de 2010 — até ao limite de € 75 000.

2.° A importância fixada para o ano de 2010 poderá ser acrescida do 
saldo apurado no ano que antecede.

3.° Os encargos decorrentes da presente portaria serão suportados por 
verbas adequadas inscritas e a inscrever no orçamento do Instituto da 
Habitação e da Reabilitação Urbana, I. P.

4.° A presente portaria produz os seus efeitos no dia seguinte ao da 
sua publicação.

6 de Maio de 2008. — 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. 

 MINISTÉRIOS DAS FINANÇAS E DA ADMINISTRAÇÃO 
PÚBLICA E DO TRABALHO

E DA SOLIDARIEDADE SOCIAL
Despacho n.º 13953/2008

Nos termos do disposto nos n.os 3 e 4 do artigo 21.º do Decreto -Lei 
n.º 204/98, de 11 de Julho, e no cumprimento da delegação de com-
petências estabelecidas no despacho n.º 9619/2008, do Ministro do 
Trabalho e da Solidariedade Social, publicado no Diário da República, 
n.º 65, 2.ª série, de 2 de Abril de 2008, é aprovado o programa de pro-
vas de conhecimentos específicos a utilizar nos concursos de ingresso 
e de acesso na carreira de especialista de informática e nas categorias 
de técnico de informática dos graus 1, 2 e 3 da carreira de técnico de 




