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 Instituto de Informática

Despacho n.º 30407/2008

No decurso do Programa de Reestruturação da Administração Central 
do Estado (PRACE), através da Lei Orgânica do Ministério das Finanças 
e da Administração Pública, aprovada pelo Decreto -Lei n.º 205/2006, 
de 27 de Outubro, são objecto de reestruturação entre outros serviços e 
organismos, o Instituto de Informática que passa a integrar a adminis-
tração directa do Estado.

Considerando a reestruturação em curso, a nova estrutura nuclear 
daquele organismo, aprovada pelo Decreto -Lei n.º 83/2007, de 29 de 
Março, e as competências que lhe foram atribuídas;

Considerando o espírito de racionalização e optimização de recursos 
subjacente àquele processo de reestruturação;

Considerando que o n.º 4 do artigo 11.º da Lei n.º 53/2006, de 7 de 
Dezembro, com as alterações introduzidas pela Lei n.º 11/2008, de 20 
de Fevereiro, permite que, no decurso do processo de reestruturação de 
serviços, os funcionários optem voluntariamente pela sua colocação em 
situação de mobilidade especial;

Nos termos do disposto no n.º 4 do artigo 11.º e do n.º 1 do ar-
tigo 19.º, conjugados com o n.º 1 do artigo 38.º, da Lei n.º 53/2006, de 
7 de Dezembro, com as alterações introduzidas pela Lei n.º 11/2008, 
de 20 de Fevereiro, faz -se público que autorizei, pelos despachos 
datados de 16 e 27 de Outubro de 2008, a passagem à situação de 
mobilidade especial voluntária das seguintes funcionárias do Insti-
tuto de Informática do Ministério das finanças e da Administração 
Pública:

Nome: Maria Elisabete Nepomuceno Cardoso de Macedo
Natureza do Vínculo: Nomeação definitiva
Carreira: Especialista de Informática
Categoria: Especialista de Informática do Grau 3, Nível 2
Escalão 1, Índice 780 desde 23/03/2007;
Nome: Tânia Marinela Benquerença Peixoto
Natureza do Vínculo: Nomeação definitiva
Carreira: Especialista de Informática
Categoria: Especialista de Informática do Grau 3, Nível 2
Escalão 1, Índice 780 desde 01/04/2007.

28 de Outubro de 2008. — O Director -Geral, José António Cordeiro 
Gomes. 

 MINISTÉRIOS DAS FINANÇAS E DA ADMINISTRAÇÃO
PÚBLICA E DA ADMINISTRAÇÃO INTERNA

Despacho n.º 30408/2008
1 — Nos termos do n.º 3 do artigo 7.º do Decreto -Lei n.º 271/77, de 

2 de Julho, que institui o regime de alimentação por conta do Estado 
aos militares e pessoal civil da Guarda Nacional Republicana e a todo 
o pessoal da Polícia de Segurança Pública, são fixados os seguintes 
quantitativos para os abonos de alimentação nas diferentes situações 
referidas naquele diploma:

Primeira refeição (pequeno -almoço) — € 0,90;
Almoço/jantar — € 4,11;
Diária — € 9,12.

2 — Nos casos em que o abono seja feito em dinheiro, depois de 
autorizado nos termos do n.º 2 do artigo 7.º do Decreto -Lei n.º 271/77, 
de 2 de Julho, o abono correspondente ao almoço pode ser transformado 

 Despacho n.º 30409/2008
Considerando que, através do despacho conjunto n.º 5774/2008, de 11 

de Janeiro, dos Ministros de Estado e das Finanças e da Administração 
Interna, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 44, de 3 de 
Março de 2008, foi delegada no Subsecretário de Estado da Adminis-
tração Interna a competência para a aprovação da minuta do contrato de 
arrendamento a que o mesmo se refere e respectiva outorga.

Considerando que, o Subsecretário de Estado referido, com a 
entrada em vigor do Decreto-Lei n.º 44/2008, de 11 de Março, que 
alterou e republicou o Decreto-Lei n.º 79/2005, de 15 de Abril — Lei 
Orgânica do XVII Governo Constitucional, cessou as respectivas 
funções.

Assim, nos termos do disposto nos artigos 8.º e 9.º da Lei Orgânica do 
XVII Governo Constitucional, aprovada pelo Decreto-Lei n.º 79/2005, 
de 15 de Abril, alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º 44/2008, 
de 11 de Março, e nos artigos 35.º a 37.º e 40.º, alínea b), do Código 
de Procedimento Administrativo, determinam o Ministro de Estado 
e das Finanças e o Ministro da Administração Interna que o n.º 3 do 
despacho conjunto n.º 5774/2008, de 11 de Janeiro, dos Ministros de 
Estado e das Finanças e da Administração Interna, publicado no Diário 
da República, 2.ª série, n.º 44, de 3 de Março de 2008, passe a ter a 
seguinte redacção:

«Delegar no Secretário de Estado da Protecção Civil, Dr. José Mi-
guel Abreu de Figueiredo Medeiros, as competências para a aprovação 
da minuta do contrato de arrendamento e respectiva outorga, neste 
caso, com faculdade de subdelegação.»

14 de Novembro de 2008. — O Ministro de Estado e das Finanças, 
Fernando Teixeira dos Santos. — O Ministro da Administração Interna, 
Rui Carlos Pereira. 

 MINISTÉRIOS DAS FINANÇAS E DA ADMINISTRAÇÃO 
PÚBLICA E DO TRABALHO

E DA SOLIDARIEDADE SOCIAL
Despacho n.º 30410/2008

Considerando que, ao abrigo dos n.os 1 e 2 do artigo 5.º do Decreto -Lei 
n.º 54/2000, de 7 de Abril, a diplomada Andrea Soares da Conceição 
Henriques, com o curso de Estudos Avançados em Gestão Pública foi 
integrada no mapa de pessoal transitório da Direcção -Geral da Admi-
nistração e do Emprego Público através do despacho de 1 de Setembro 
de 2008 da respectiva Directora -Geral.

Considerando o interesse manifestado pelo Instituto do Emprego e 
Formação Profissional, na colocação da referida diplomada;

Ao abrigo do disposto no n.º 3 do artigo 5.º do Decreto -Lei n.º 54/2000, 
de 7 de Abril, e do n.º 2, alínea b), do artigo. 117 da Lei n.º 12 -A/2008, 
de 27 de Fevereiro, determina -se:

1 — A referida funcionária vai ocupar um posto de trabalho acrescido 
ao mapa de pessoal do Instituto do Emprego e Formação Profissional, 
na seguinte situação jurídico -funcional: 

num quantitativo mensal fixo, não podendo esse quantitativo exceder o 
produto de dias a abonar pelo preço fixado para o almoço.

3 — Os quantitativos fixados no n.º 1 produzem efeitos desde 1 de 
Janeiro de 2008.

11 de Novembro de 2008. — O Ministro de Estado e das Finanças, 
Fernando Teixeira dos Santos. — O Ministro da Administração Interna, 
Rui Carlos Pereira. 

Nome Modalidade de Vinculação Carreira Categoria Escalão/
índice

Andrea Soares da Conceição 
Henriques.

Contrato individual de trabalho por tempo 
indeterminado.

Técnica superior. . . . . . Técnico superior de 2.ª classe . . . 1/400

 2. O presente despacho produz efeitos desde 13 de Outubro de 2008.

13 de Setembro de 2008. — A Directora -Geral da Administração e do Emprego Público, Teresa Nunes. — O Presidente do Conselho Directivo 
do Instituto do Emprego e Formação Profissional, Francisco Madelino. 




