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PARTE C

 MINISTÉRIO DAS FINANÇAS
E DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

Gabinete do Ministro

Despacho n.º 31091/2008
Considerando a competência que me é atribuída para proceder à concessão 

extraordinária de garantias pessoais do Estado no âmbito da iniciativa para o 
reforço da estabilidade financeira e a faculdade de delegação que me assiste, 
nos termos do n.º 3 do artigo 4.º da Lei n.º 60 -A/2008, de 20 de Outubro:

Delego no Secretário de Estado do Tesouro e Finanças, mestre Carlos 
Costa Pina, a competência que me é atribuída pelo n.º 3 do artigo 4.º da 
Lei 60 -A/2008, de 20 de Outubro, cabendo ao director -geral do Tesouro 
e Finanças, licenciado Carlos Manuel Durães da Conceição, a outorga 
da declaração de garantia e do contrato de regulação da mesma.

24 de Novembro de 2008. — O Ministro de Estado e das Finanças, 
Fernando Teixeira dos Santos. 

 Gabinete do Secretário de Estado
da Administração Pública

Despacho n.º 31092/2008
1 — Ao abrigo do disposto no n.º 2 do artigo 3.º do Decreto -Lei 

n.º 262/88, de 23 de Julho, conjugado com os artigos 35.º e 37.º do Có-
digo do Procedimento Administrativo, delego na chefe do meu Gabinete, 
mestre Sofia Amaral do Nascimento Rodrigues Câmara, os poderes para 
a prática, no âmbito do meu Gabinete, dos seguintes actos:

a) Gestão do pessoal;
b) Gestão do orçamento, incluindo as alterações orçamentais que se 

revelem necessárias à sua execução;
c) Autorização das deslocações em serviço, ao estrangeiro e no ter-

ritório nacional, qualquer que seja o meio de transporte, bem como do 
processamento das respectivas despesas com deslocação e estada e o 
abono das correspondentes ajudas de custo, nos termos dos Decretos -Leis 

n.os 192/95, de 28 de Julho, e 106/98, de 24 de Abril;
d) Autorização para a prestação de trabalho extraordinário e de traba-

lho em dias de descanso semanal, descanso complementar e em feriados, 
nos termos do artigo 34.º do Decreto -Lei n.º 259/98, de 18 de Agosto;

e) Aprovação do mapa de férias, autorização para a acumulação das 
mesmas por conveniência de serviço e justificação e injustificação de 
faltas, nos termos do Decreto -Lei n.º 100/99, de 31 de Março;

f) Autorização para o abono do vencimento de exercício perdido por motivo de 
doença, nos termos do artigo 29.º do Decreto -Lei n.º 100/99, de 31 de Março;

g) Autorização para inscrição, participação e processamento dos cor-
respondentes encargos em congressos, seminários, estágios, reuniões, 
colóquios, cursos de formação e outras acções da mesma natureza, quer 
decorram em território nacional quer no estrangeiro;

h) Autorização da realização de despesas com locação e aquisição de 
bens e serviços, até ao limite estabelecido para os titulares de cargos de 
direcção superior de 1.º grau, nos termos previstos na alínea a) do n.º 1 
do artigo 17.º do Decreto -Lei n.º 197/99, de 8 de Junho;

i) Autorização das despesas com refeições do pessoal, nos termos das 
disposições legais aplicáveis;

j) Autorização para a constituição e reconstituição de fundo de maneio, 
nos termos do artigo 32.º do Decreto -Lei n.º 155/92, de 28 de Julho.

2 — O presente despacho produz efeitos a 4 de Junho de 2008, fi-
cando, por este meio, ratificados os actos praticados até à presente data 
no âmbito dos poderes acima delegados.

10 de Novembro de 2008. — O Secretário de Estado da Administração 
Pública, Gonçalo André Castilho dos Santos. 

 Direcção-Geral dos Impostos

Aviso (extracto) n.º 28755/2008
Por despacho do Director -Geral dos Impostos de 20.11.2008, proferido ao 

abrigo do artigo 27.º da Lei n.º 2/2004, de 15.01, na redacção que lhe foi dada 

pela Lei n.º 51/2005, de 30.08, foi nomeado em regime de substituição, no 
cargo de Chefe de Divisão da Inspecção Tributária da Direcção de Finanças de 
Angra do Heroísmo, o técnico de administração tributária nível 2, Dr. Reinaldo 
Gabriel Faria Morais, com efeitos a partir de 1 de Outubro de 2008.

2 de Setembro de 2008. — O Director de Serviços, Laudelino Pi-
nheiro. 

 Aviso (extracto) n.º 28756/2008
Por despacho de 21 de Setembro de 2008 do Sr. Secretário de Es-

tado dos Assuntos Fiscais, foi renovada a comissão de serviço no 
cargo de Subdirectora -Geral, nos termos dos n.º 1 e 2 do artigo 22.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 Dra. Maria Joana Bento da Silva 
Santos — técnica superior assessor principal.

17 de Novembro de 2008. — O Director de Serviços, Laudelino 
Pinheiro. 

 Aviso (extracto) n.º 28757/2008
Por despacho de 21 de Setembro de 2008 do Sr. Secretário de Estado 

dos Assuntos Fiscais, foi renovada a comissão de serviço no cargo de 
Subdirector -Geral, nos termos dos n.º 1 e 2 do artigo 22.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. Alberto Augusto Pimenta Pedroso — gestor tributário.

18 de Novembro de 2008. — O Director de Serviços, Laudelino 
Pinheiro. 

 Aviso (extracto) n.º 28758/2008
Por despacho de 21 de Setembro de 2008 do Secretário de Estado dos 

Assuntos Fiscais, foi renovada a comissão de serviço no cargo de director de 
Finanças de Lisboa, 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. Manuel Joaquim da Silva Marcelino — gestor tributário.

18 de Novembro de 2008. — O Director de Serviços, Laudelino 
Pinheiro. 

 Aviso (extracto) n.º 28759/2008
Por despacho de 2008/11/18 do Director -Geral dos Impostos, foi 

homologada a lista dos funcionários que mudam para o nível 2 da cate-
goria de técnico de administração tributária adjunto, do grau 2 do GAT, 
ao abrigo do artigo 33.º do Decreto -Lei n.º 557/99, de 17 de Dezembro, 
com efeitos à data do respectivo despacho: 

N.º Func. Nome

16267 Carlos Miguel Correia Filipe
17928 Conceição Fátima Lopes Morgado
12194 Fátima Maria Barros Nunes
16059 João Paulo O. M. Brito Lanca
17510 Jorge Custódio Peres Barão
16012 José Pedro O. Leite Dias
16504 Luís Miguel V. Serra Fernandes
16175 Manuel Santos Dias Silva
16673 Paulo Guilherme C. Costa Faria
16616 Paulo Jorge Barroso Sousa

 20 de Novembro de 2008. — O Director de Serviços, Laudelino 
Pinheiro. 

 Instituto de Informática

Aviso n.º 28760/2008

Concurso interno de acesso geral para o provimento
de dois lugares na categoria de técnico profissional

especialista principal, da carreira técnico -profissional
1 — Nos termos dos artigos 9.º e 28.º do Decreto -Lei n.º 204/98, 

de 11 de Julho, faz -se público que, por deliberação de 11/11/2008, do 




