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II — Experiência profissional:
Diretora do Departamento de Recursos Financeiros e Patrimoniais,
em regime de substituição, do Instituto do Desporto de Portugal, I. P.,
desde 8 de agosto de 2011.
Técnica superior na Direção de Serviços da Conta da DGO, entre 1 de
janeiro de 2010 e 7 de agosto de 2011.
Técnica superior no Departamento Administrativo e Financeiro da
Entidade Reguladora dos Serviços de Água e Resíduos (ERSAR), entre
15 de outubro de 2008 e 21 de dezembro e 2009.
Assessora na 2.ª Delegação da DGO, junto do Ministério da Defesa
Nacional (MDN), entre 1 de maio de 2007 e 14 outubro de 2008.
Chefe de Divisão de Gestão Financeira e Patrimonial, no Instituto
do Desporto de Portugal, I. P. (IDP), entre 14 de fevereiro de 2006 e
30 de abril de 2007.
Técnica Superior na 11.ª Delegação da DGO, junto do Ministério da
Educação, entre 1 de janeiro e 13 de fevereiro de 2006.
Chefe de Divisão de Gestão Financeira e Património, na Direção-Geral de Viação (DGV), entre 1 de outubro de 2002 e 31 de dezembro
de 2005.
Técnica superior da Direção de Serviços de Gestão da Informação
Orçamental da DGO, entre 29 de março de 1999 a setembro de 2002.
Técnica Superior a prestar apoio técnico do Gabinete do Diretor-Geral
da Direção-Geral da Contabilidade Pública (DGCP), entre outubro de
1995 e 28 de março de 1999.
Técnica Superior na 3.ª Delegação da ex-DGCP, junto do Ministério
das Finanças, entre julho de 1994 e setembro de 1995.
Técnica Superior na 12.ª Delegação da ex-DGCP, junto do Ministério
da Saúde, entre novembro de 1993 e junho de 1994.
Técnica Superior no Gabinete de Apoio ao Diretor-Geral da Contabilidade Pública, entre maio de 1993 e novembro de 1993.
Técnica Superior, admitida por concurso na ex-Direção-Geral da
Contabilidade Pública (DGCP), tendo passado a exercer funções na
Direção de Serviços Gerais da Conta da DGCP, entre 1 de julho de
1992 e abril de 1993.
Técnica Superior da Direção Geral de Viação, entre 1 de setembro
de 1986 a 30 de junho de 1992.
III — Atividades complementares desenvolvidas:
Monitora de curso de formação profissional, no âmbito da implementação do Sistema de Gestão da Receita (SGR — nova versão), para os
utilizadores da referida aplicação (2000-2002).
Membro do grupo de trabalho do estudo das implicações orçamentais
na entrada em vigor do EURO (2001-2002).
Representante da DGO, para em colaboração promover a identificação
e levantamento de casos práticos específicos de impostos a desenvolver
nas aplicações informáticas (outubro de 1995 e outubro de 2002).
Representante da DGO, no grupo de trabalho para teste da nova
versão do SGR (1996).
Membro da Comissão da Reforma da Administração Financeira e da
Tesouraria do Estado (1995).
Membro do grupo de trabalho interdepartamental COMTAPRE (Comissão Técnica de Acompanhamento do Projeto para Controlo das
Receitas de Estado) (novembro de 1992 a junho de 1994).
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MINISTÉRIO DAS FINANÇAS
Secretaria-Geral
Despacho n.º 8450/2012
Noémia Maria Dias Coelho, proveniente do território de Macau,
ingressou na Administração Pública Portuguesa, tendo ficado afeta ao
quadro transitório de pessoal, criado para o efeito, junto da ex-Direção-Geral da Administração Pública (ex-DGAP) ao abrigo do disposto nos
artigos 3.º e 6.º do Decreto-Lei n.º 89-F/98, de 13 de abril, com a categoria de Técnico-adjunto de 2.ª classe da carreira Técnico-profissional,
tendo adquirido a qualidade de agente, conforme consta do Despacho
Conjunto n.º 1/99, de 3 de dezembro, publicado no Diário da República,
2.ª série, n.º 2, de 4 de janeiro de 1999.
Encontrava-se na situação de licença especial para o exercício de
funções transitórias na Região Administrativa e Especial de Macau,
ao abrigo do Decreto-Lei n.º 89-G/98, de 13 de abril, pelo período
de um ano, com efeitos a 1 de julho de 2011, conforme o Despacho
n.º 8404/2011, de 31 de maio, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 118, de 21 de junho de 2011.
Considerando que a agente solicitou, agora, o regresso à atividade,
nos termos do artigo 4.º do Decreto-Lei n.º 89-G/98, de 13 de abril,

apresentando documento comprovativo da cessação do contrato com o
Instituto de Promoção do Comércio e do Investimento de Macau, em
1 de fevereiro de 2012;
Considerando que, face à publicação da Lei n.º 53/2006, de 7 de
dezembro, a agente foi reafeta, na situação de mobilidade especial, à
Secretaria-Geral do Ministério das Finanças, com efeitos a 8 de dezembro
de 2006, nos termos do n.º 1 do artigo 47.º da referida lei;
Considerando que a agente se encontrava posicionada no escalão 2,
índice 223 da categoria de Técnico-adjunto de 1.ª classe da carreira
Técnico-profissional, conforme o disposto no Decreto-Lei n.º 404-A/98,
de 18 de dezembro;
Considerando que aquele diploma legal foi revogado pela Lei
n.º 12-A/2008, de 27 de fevereiro (cf. Artigo 116.º, alínea aq);
Considerando a transição da carreira e categoria operada pela referida Lei n.º 12-A/2008, de 27 de fevereiro, passou para a carreira e
categoria de assistente técnico, na posição remuneratória entre 1.ª e 2.ª e
nível remuneratório entre 5 e 7, em regime de contrato de trabalho em
funções públicas;
Determino, ao abrigo dos artigos 1.º e 4.º do Decreto-Lei n.º 89-G/98,
de 13 de abril, que Noémia Maria Dias Coelho seja recolocada na
fase de transição nos termos previstos no n.º 1 do artigo 47.º-A, da
Lei n.º 53/2006, de 7 de dezembro, aditado pelo artigo 38.º da Lei
n.º 64-B/2011, de 30 de dezembro, na seguinte situação jurídico-funcional:
Carreira e categoria de assistente técnico, remuneração € 782,68,
posição remuneratória entre 1.ª e 2.ª, nível remuneratório entre 5 e 7 da
Tabela Remuneratória Única, aprovada pela Portaria n.º 1533-C/2008,
de 31 de dezembro.
O presente despacho produz efeitos a 2 de fevereiro de 2012
12 de junho de 2012. — A Secretária-Geral, Teresa Maria Caldeira
Temudo Nunes.
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Autoridade Tributária e Aduaneira
Louvor n.º 289/2012
É com profundo sentimento de justiça e reconhecimento que publicamente presto louvor, a título póstumo, ao Dr. Armando Henrique
Lourenço dos Santos, Diretor de Finanças do Porto da Autoridade Tributária e Aduaneira, pelos notáveis serviços prestados desde 1977 a esta
instituição, outrora Direção-Geral dos Impostos, em especial ao longo
dos 22 anos de exercício em cargos dirigentes, funções que sempre
desempenhou com excecional brio profissional e onde notoriamente
se distinguiu, com total disponibilidade e entrega à causa pública, num
verdadeiro espírito de missão.
Dotado de extraordinário sentido de responsabilidade e lealdade, de
larga experiência profissional e de invulgar capacidade de análise, o
Dr. Armando Henrique Lourenço dos Santos soube aliar, com mestria,
as elevadas capacidades técnicas e de liderança, inovando com eficiência
e contribuindo, assazmente, para os níveis de qualidade dos serviços da
administração tributária, denotando excecional mérito no desempenho
das altas e importantes funções que lhe foram confiadas.
Por tudo isto, e também pelas excelentes qualidades humanas que
o caracterizavam, ao Dr. Armando Henrique Lourenço dos Santos, a
título póstumo, é merecido o meu profundo reconhecimento pessoal
e público louvor.
30 de abril de 2012. — O Diretor-Geral da Autoridade Tributária e
Aduaneira, José António de Azevedo Pereira.
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MINISTÉRIO DA DEFESA NACIONAL
Secretaria-Geral
Aviso n.º 8462/2012
Procedimento concursal para preenchimento de um posto de trabalho na carreira de Técnico Superior na modalidade de relação
jurídica de emprego público por tempo indeterminado, do mapa
de pessoal da Secretaria-Geral do Ministério da Defesa Nacional.
1 — Nos termos do disposto nos n.º 2 e 4 do artigo 6.º e no artigo 50.º
da Lei n.º 12-A/2008, de 27 de fevereiro, faz-se público que, autorizado
por despacho de 01 de junho de 2012, da Secretária-Geral do Ministério
da Defesa Nacional, se encontra aberto procedimento concursal comum,

