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Diário da República, 2.ª série — N.º 232 — 5 de dezembro de 2016
Artigo 6.º
Entrada em vigor
A presente alteração ao Regulamento Interno do Horário de Trabalho
nos Serviços Centrais do Ministério dos Negócios Estrangeiros entra
em vigor no dia seguinte ao da sua publicação.
22 de novembro de 2016. — O Diretor do Departamento Geral de
Administração, Gilberto Jerónimo.
210046708

NEGÓCIOS ESTRANGEIROS E FINANÇAS
Gabinetes da Secretária de Estado dos Assuntos
Europeus e do Secretário
de Estado dos Assuntos Fiscais
Despacho n.º 14616/2016
Nos termos conjugados da alínea a) do n.º 1 e dos n.os 2 e 4 do artigo 283.º da Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas, aprovada
pela Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, e no uso das competências delegadas pelo Despacho n.º 1478/2016, de 1 de fevereiro, do Ministro dos
Negócios Estrangeiros, e pelo Despacho n.º 3483/2016, de 9 de março,
do Ministro das Finanças, é concedida ao verificador auxiliar aduaneiro
principal João de Oliveira Rodrigues, do mapa de pessoal da Autoridade
Tributária e Aduaneira (AT), a licença sem remuneração para o exercício
de funções em organismo internacional, com caráter precário, no período
compreendido entre 22/2/2016 e 31/12/2016.

Despacho n.º 7792/2016, publicado no Diário da República, 2.ª série,
n.º 113, de 15 de junho de 2016, e designo-a para exercer funções
de Adjunta do meu Gabinete, nos termos da alínea b), do n.º 1, do
artigo 3.º, dos n.os 1, 2 e 3, do artigo 11.º, e do artigo 12.º, do Decreto-Lei
n.º 11/2012, de 20 de janeiro.
2 — O estatuto remuneratório da designada é o previsto na alínea a)
do n.º 4 do artigo 13.º do Decreto-Lei n.º 11/2012, de 20 de janeiro.
3 — A designada fica autorizada a substituir a Chefe do meu Gabinete,
nas suas faltas e impedimentos, nos termos do n.º 4 do artigo 5.º do
Decreto-Lei n.º 11/2012, de 20 de janeiro, e do Despacho n.º 8903/2016,
publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 132, de 12 de julho de
2016.
4 — Para efeitos do disposto no artigo 12.º do mesmo Decreto-Lei,
a nota curricular da designada é publicada em anexo ao presente despacho.
5 — O presente despacho produz efeitos na data da assinatura.
6 — Publique-se no Diário da República e promova-se a respetiva
publicitação na página eletrónica do Governo.
25 de novembro de 2016. — O Secretário de Estado Adjunto, do
Tesouro e das Finanças, Ricardo Emanuel Martins Mourinho Félix.
Nota curricular
Débora Figueiredo Carvalho Rodrigues
Data de nascimento: 15 de dezembro de 1992
Habilitações literárias
Licenciatura em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade
Nova de Lisboa (2010-2014)
Percurso profissional

23 de novembro de 2016. — A Secretária de Estado dos Assuntos Europeus, Maria Margarida Ferreira Marques. — O Secretário de Estado
dos Assuntos Fiscais, Fernando António Portela Rocha de Andrade.
210046757

Advogada Estagiária na sociedade André, Miranda e Associados — Sociedade de Advogados, RL. (de setembro de 2014 a abril de 2016)
210053333

Despacho n.º 14617/2016

Despacho n.º 14620/2016
os

Nos termos conjugados da alínea a) do n.º 1 e dos n. 3 e 4 do artigo 283.º da Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas, aprovada pela
Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, e no uso das competências delegadas
pelo Despacho n.º 1478/2016, de 1 de fevereiro, do Ministro dos Negócios Estrangeiros, e pelo Despacho n.º 3483/2016, de 9 de março, do
Ministro das Finanças, é concedida à técnica superior Ana Paula Miranda
Mingates, do mapa de pessoal da Autoridade Tributária e Aduaneira (AT),
a prorrogação da licença sem remuneração para o exercício de funções
em organismo internacional, com caráter precário, por um período de
5 anos com início a 1 de agosto de 2016.
23 de novembro de 2016. — A Secretária de Estado dos Assuntos Europeus, Maria Margarida Ferreira Marques. — O Secretário de Estado
dos Assuntos Fiscais, Fernando António Portela Rocha de Andrade.
210046627

FINANÇAS
Gabinete do Secretário de Estado Adjunto,
do Tesouro e das Finanças
Despacho n.º 14618/2016
1 — Ao abrigo do disposto no n.º 1 do artigo 11.º e da alínea a) do
artigo 16.º do Decreto-Lei n.º 11/2012, de 20 de janeiro, exonero, a seu
pedido, das funções de Adjunto do meu Gabinete, o licenciado Carlos
Humberto Pereira Ribeiro, para as quais foi designado pelo meu Despacho n.º 2781/2016, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 38,
de 24 de fevereiro de 2016.
2 — O presente despacho produz efeitos na data da assinatura.
3 — Publique-se no Diário da República.
25 de novembro de 2016. — O Secretário de Estado Adjunto, do
Tesouro e das Finanças, Ricardo Emanuel Martins Mourinho Félix.
210053163
Despacho n.º 14619/2016
1 — Ao abrigo do disposto no n.º 1 do artigo 11.º e da alínea a) do
artigo 16.º do Decreto-Lei n.º 11/2012, de 20 de janeiro, exonero das
funções de Técnica Especialista do meu Gabinete a licenciada Débora
Figueiredo Carvalho Rodrigues, para as quais foi designada pelo meu

Ao abrigo dos artigos 44.º a 50.º e 173.º do Código do Procedimento
Administrativo, dos n.os 2 e 3 do artigo 5.º do Decreto-Lei n.º 11/2012, de
20 de janeiro, e do artigo 109.º do Código dos Contratos Públicos, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de janeiro, determina-se:
1 — O n.º 2 do Despacho n.º 8903/2016, publicado no Diário da
República, 2.ª série, n.º 132, de 12 de julho de 2016, passa a ter a seguinte redação:
«Nas suas ausências ou impedimentos, a Chefe de Gabinete é
substituída pela Adjunta do meu Gabinete, mestre Ana Filipa Ribeiro
Brandão, ou, nas ausências ou impedimentos desta, pela Adjunta do
meu Gabinete, licenciada Débora Figueiredo Carvalho Rodrigues,
nos termos do n.º 4 do artigo 5.º do Decreto-Lei n.º 11/2012, de 20 de
janeiro.»
2 — O presente despacho produz efeitos na data da assinatura.
3 — Publique-se no Diário da República.
25 de novembro de 2016. — O Secretário de Estado Adjunto, do
Tesouro e das Finanças, Ricardo Emanuel Martins Mourinho Félix.
210053203

Autoridade Tributária e Aduaneira
Declaração de retificação n.º 1179/2016
Por ter saído com inexatidão no Aviso n.º 14717/2016, publicado na
2.ª série, do D.R. n.º 226, de 24 de novembro, referente à consolidação
da mobilidade na categoria da técnica superior Cármen Sofia Vieira
Lopes, retifica-se o seguinte:
Onde se lê:
«Por despacho de 4 de novembro de 2015, do Subdiretor-Geral
da Área de Recursos Humanos e Formação, (por delegação de
competências da Senhora Diretora-Geral) da Autoridade Tributária
e Aduaneira, e após anuência da Direção-Geral de Reinserção e
Serviços Prisionais, foi autorizada a mobilidade interna na categoria da técnica superior Cármen Sofia Vieira Lopes, no mapa de
pessoal da Autoridade Tributária e Aduaneira, para exercer funções
nos Serviços Centrais, nos termos do disposto do artigo 92.º e
seguintes da Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, com efeitos a 1 de
março de 2016.»

