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3 — Ratificam-se todos os atos praticados no âmbito da designação
constante do presente despacho desde 1 de fevereiro de 2019 até à
respetiva publicação.
20 de maio de 2019. — O Secretário de Estado das Comunidades
Portuguesas, José Luís Pereira Carneiro. — 17 de maio de 2019. —
A Secretária de Estado Adjunta e da Educação, Alexandra Ludomila
Ribeiro Fernandes Leitão.
312316028

FINANÇAS
Gabinete da Secretária de Estado
da Administração e do Emprego Público
Despacho n.º 6133/2019
Ao abrigo do Decreto-Lei n.º 89-G/98, de 13 de abril, foi concedida
a Margarida Maria Vieira Crespo licença especial para o exercício de
funções transitórias na Região Administrativa Especial de Macau, a qual
requereu a respetiva renovação, nos termos previstos no citado diploma.
Assim, nos termos e ao abrigo do n.º 2 do artigo 1.º do Decreto-Lei
n.º 89-G/98, de 13 de abril, em conjugação com a alínea j) do n.º 3 do
Despacho n.º 8138/2017, publicado no Diário da República, 2.ª série,
n.º 181, de 19 de setembro, determino que seja renovada a licença especial para o exercício de funções transitórias na Região Administrativa
Especial de Macau, concedida a Margarida Maria Vieira Crespo, pelo
período de dois anos, com efeitos a partir de 1 agosto de 2019.
11 de junho de 2019. — A Secretária de Estado da Administração e
do Emprego Público, Maria de Fátima de Jesus Fonseca.
312373839

Autoridade Tributária e Aduaneira
Aviso n.º 10980/2019
Em cumprimento do disposto na alínea c) do n.º 1 do artigo 4.º da
Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, torna-se público que, por despacho
da Senhora Diretora-geral da Autoridade Tributária e Aduaneira, foi
renovada a comissão de serviço da licenciada Maria Teresa Amoroso
Diogo da Silva Rodrigues Missionário, no cargo de no cargo de Diretora de Serviços de Auditoria Interna (DSAI), ao abrigo do disposto no
artigo 23.º da Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro, alterada e republicada pela
Lei n.º 64/2011, de 22 de dezembro, com a última redação introduzida
pela Lei n.º 128/2015, de 03 de setembro.
12 de junho de 2019. — O Chefe de Divisão, Manuel Silvares
Pinheiro.
312373547
Aviso n.º 10981/2019
Em cumprimento do disposto na alínea c) do n.º 1 do artigo 4.º da
Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, torna-se público que, por despacho da
Senhora Diretora-geral da Autoridade Tributária e Aduaneira, foi renovada a comissão de serviço da licenciada Gina Maria Martins Gomes, no
cargo de Diretora de Finanças Adjunta da Direção de Finanças de Aveiro,
ao abrigo do disposto no artigo 23.º da Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro,
alterada e republicada pela Lei n.º 64/2011, de 22 de dezembro, com a
última redação introduzida pela Lei n.º 128/2015, de 03 de setembro.
12 de junho de 2019. — O Chefe de Divisão, Manuel Silvares
Pinheiro.
312373555
Aviso n.º 10982/2019
Em cumprimento do disposto na alínea c) do n.º 1 do artigo 4.º da
Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, torna-se público que, por despacho
da Senhora Diretora-geral da Autoridade Tributária e Aduaneira, foi
renovada a comissão de serviço da licenciada Maria do Carmo Gomes
Vila Chã, no cargo de Chefe de Divisão de Inspeção Tributária (DIT)
da Direção de Finanças de Viana do Castelo, ao abrigo do disposto no
artigo 23.º da Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro, alterada e republicada pela
Lei n.º 64/2011, de 22 de dezembro, com a última redação introduzida
pela Lei n.º 128/2015, de 03 de setembro.
12 de junho de 2019. — O Chefe de Divisão, Manuel Silvares
Pinheiro.
312373628

Aviso n.º 10983/2019
Em cumprimento do disposto na alínea c) do n.º 1 do artigo 4.º da
Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, torna-se público que, por despacho da
Senhora Diretora-geral da Autoridade Tributária e Aduaneira, foi renovada a comissão de serviço da licenciada Maria Fernanda Henriques
Alves, no cargo de Chefe de Divisão do Imposto sobre os Veículos
(DIV) da Direção de Serviços dos Impostos Especiais de Consumo e do
Imposto sobre Veículos (DSIECIV), ao abrigo do disposto no artigo 23.º
da Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro, alterada e republicada pela Lei
n.º 64/2011, de 22 de dezembro, com a última redação introduzida pela
Lei n.º 128/2015, de 03 de setembro.
12 de junho de 2019. — O Chefe de Divisão, Manuel Silvares
Pinheiro.
312373944
Aviso n.º 10984/2019
Em cumprimento do disposto na alínea c) do n.º 1 do artigo 4.º da
Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, torna-se público que, por despacho
da Senhora Diretora-geral da Autoridade Tributária e Aduaneira, foi
renovada a comissão de serviço do licenciado Nuno Miguel Soares de
Oliveira, no cargo de Chefe de Divisão de Planeamento e Apoio Técnico (DPAT), da Direção de Serviços de Planeamento e Coordenação
da Inspeção Tributária (DSPCIT), ao abrigo do disposto no artigo 23.º
da Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro, alterada e republicada pela Lei
n.º 64/2011, de 22 de dezembro, com a última redação introduzida pela
Lei n.º 128/2015, de 03 de setembro.
12 de junho de 2019. — O Chefe de Divisão, Manuel Silvares Pinheiro.
312374032
Aviso n.º 10985/2019
Em cumprimento do disposto na alínea c) do n.º 1 do artigo 4.º da
Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, torna-se público que, por despacho
da Senhora Diretora-geral da Autoridade Tributária e Aduaneira, foi
renovada a comissão de serviço do licenciado Pedro Guilherme da
Costa Moreira, no cargo de Chefe de Divisão de Investigação da Fraude
e Ações Especiais (DIFAE), da Direção de Serviços de Investigação
da Fraude e de Ações Especiais (DSIFAE), ao abrigo do disposto no
artigo 23.º da Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro, alterada e republicada pela
Lei n.º 64/2011, de 22 de dezembro, com a última redação introduzida
pela Lei n.º 128/2015, de 03 de setembro.
12 de junho de 2019. — O Chefe de Divisão, Manuel Silvares Pinheiro.
312373985
Aviso n.º 10986/2019
Considerando que o lugar de Chefe da Divisão de Apoio e Planeamento
da Inspeção Tributária da Direção de Finanças do Porto se encontra
vago desde 6/05/2019, por cessação de funções a seu pedido da respetiva titular, a qual vai assegurar as funções em gestão corrente até ao
próximo dia 16/06/2019;
Considerando que importa assegurar o regular funcionamento dos
serviços, bem como o interesse público na urgência da designação para
o exercício das funções daquele cargo até que se proceda à abertura
de concurso;
Por despacho de 16/06/2019 da Sra. Diretora-geral, foi designado, para
o exercício de funções correspondentes ao cargo de Chefe da Divisão de
Apoio e Planeamento da Inspeção Tributária da Direção de Finanças do
Porto, em regime de acumulação não remunerada, com efeitos a partir de
17 de junho de 2019, o atual Chefe da Divisão de Inspeção Tributária III,
da mesma Direção de Finanças, Manuel Fernando Patrício da Rocha,
ao abrigo das disposições conjugadas do n.º 5 do artigo 16.º da Lei
n.º 2/2004, de 15 de janeiro (com as alterações introduzidas pelas Leis
n.os 51/2005, de 30 de agosto, 64-A/2008, de 31 de dezembro, 3-B/2010,
de 28 de abril, e 64/2011, de 22 de dezembro), e do n.º 1 do artigo 21.º
da Lei n.º 35/2014, de 20 de junho.
17 de junho de 2019. — O Chefe de Divisão, Manuel Silvares Pinheiro.
312381703

Direção-Geral do Orçamento
Despacho n.º 6134/2019
Determino, dando prosseguimento à solicitação da dirigente, a cessação de funções dirigentes em regime de substituição da licenciada Emília

