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Produção de efeitos. — As delegações elencadas produzem efeitos
a partir da data de publicação do presente despacho, ficando por
este meio ratificados todos os despachos entretanto produzidos pelo
delegado.

Por despachos do director de serviços de Recursos Humanos da
Direcção Regional de Educação do Norte e da subdirectora-geral,
por delegação de competências do director-geral dos Impostos, de
21 de Outubro e de 26 de Setembro de 2005, respectivamente:

17 de Outubro de 2005. — O Chefe de Finanças de Miranda do
Corvo, Vítor Manuel F. Assunção.

Maria Augusta Rosário Fernandes Sousa, Rosa Maria Teixeira Coelho
Pinto e Maria Piedade Silva Cardoso Pinto, assistentes administrativas do quadro de vinculação de pessoal não docente do
Porto — transferidas para idêntico lugar do quadro de pessoal da
Direcção-Geral dos Impostos, ficando afectas à Direcção de Finanças do Porto.

Aviso (extracto) n.o 9934/2005 (2.a série). — Por despachos do
director-geral de Geologia e Energia e do director-geral dos Impostos
de 7 de Outubro e de 1 de Setembro de 2005, respectivamente:
Lídia Maria Alves Rosa, assistente administrativa especialista do quadro de pessoal da ex-Direcção-Geral da Energia — transferida para
idêntico lugar do quadro de pessoal da Direcção-Geral dos Impostos, ficando afecta à Direcção de Finanças de Lisboa, com efeitos
a 1 de Novembro de 2005. (Isento de fiscalização prévia.)
28 de Outubro de 2005. — O Director de Serviços, Laudelino
Pinheiro.
Aviso (extracto) n.o 9935/2005 (2.a série). — Por despachos do
conselho de administração do Hospital do Espírito Santo — Évora
e da subdirectora-geral dos Impostos, por delegação de competências
do director-geral, de 21 de Setembro e de 16 de Maio de 2005,
respectivamente:
Joaquim Plínio Rodrigues Alves, assistente administrativo principal
do quadro de pessoal do Hospital do Espírito Santo — Évora —
transferido para idêntico lugar do quadro de pessoal da Direcção-Geral dos Impostos, ficando afecto à Direcção de Finanças
de Évora, com início a 1 de Dezembro de 2005. (Isento de fiscalização prévia.)
28 de Outubro de 2005. — O Director de Serviços, Laudelino
Pinheiro.
Aviso (extracto) n.o 9936/2005 (2.a série). — Por despachos da
secretária nacional para a Reabilitação e Integração das Pessoas com
Deficiências, e da subdirectora-geral, por delegação de competências
do director-geral dos Impostos, de 24 de Outubro e de 24 de Maio
de 2005, respectivamente:
Ana Isabel Gaspar Reis Sapage, assistente administrativa principal
do quadro de pessoal do Secretariado Nacional para a Reabilitação
e Integração das Pessoas com Deficiência — transferida para idêntico lugar do quadro de pessoal da Direcção-Geral dos Impostos,
ficando afecta à Direcção de Finanças de Lisboa, com efeitos a
1 de Novembro de 2005. (Isento de fiscalização prévia.)
28 de Outubro de 2005. — O Director de Serviços, Laudelino
Pinheiro.
Aviso (extracto) n.o 9937/2005 (2.a série). — Por despachos do
conselho de administração do Centro Hospitalar de Lisboa (Zona
Central) e do director-geral dos Impostos de 21 de Outubro e de
1 de Setembro de 2005, respectivamente:
Isabel Nunes Mendes Cardoso, assistente administrativa principal do
quadro de pessoal do Centro Hospitalar de Lisboa (Zona Central) — transferida para idêntico lugar do quadro de pessoal da
Direcção-Geral dos Impostos, ficando afecta à Direcção de Finanças
de Lisboa. (Isento de fiscalização prévia.)

(Isento de fiscalização prévia.)
28 de Outubro de 2005. — O Director de Serviços, Laudelino
Pinheiro.
Rectificação n.o 1829/2005. — Por ter saído com inexactidão o
aviso (extracto) n.o 9312/2005 (2.a série), publicado no Diário da República, 2.a série, n.o 205, de 25 de Outubro de 2005, a p. 15 120, rectifica-se que onde se lê «António Jorge de Almeida Domingos, técnico
de administração tributária, nível 3» deve ler-se «António Jorge de
Almeida Domingos, técnico de administração tributária-adjunto,
nível 3».
28 de Outubro de 2005. — O Director de Serviços, Laudelino
Pinheiro.

Direcção de Finanças de Lisboa
Aviso (extracto) n.o 9940/2005 (2.a série). — Delegação de competências. — Mostrando-se sancionada, por despacho do director-geral
dos Impostos de 10 de Outubro de 2005, a nomeação de novos titulares
para o exercício de funções de representante da Fazenda Pública
nos Tribunais Administrativos e Fiscais da área de competência territorial desta Direcção de Finanças, delego, nos termos do artigo 54.o,
n.o 1, alínea c), do Estatuto dos Tribunais Administrativos e Fiscais,
as competências previstas no artigo 15.o do Código de Procedimento
e de Processo Tributário nos funcionários da Direcção-Geral dos
Impostos, licenciados em Direito, abaixo indicados:
Dr.a Ana Cristina de Pinho Silva Dias.
Dr.a Ana Paula da Silva Dias Ferreira Campos.
Dr.a Ana Paula Vargues Guerreiro.
Dr.a Carla Susana Gomes Amaral Ramos Bernardino.
Dr. Domingos Estêvão Mesquita Albardeiro Fanha.
Dr. Francisco Clemente Aleixo Ramalho.
Dr. João Manuel Freitas de Gouveia.
Dr. José Elmiro Macedo Leal.
Dr. José Manuel dos Santos Marques.
Dr.a Judite Simões Pais Quaresma.
Dr. Manuel Maria Pires Fernandes.
Dr. Vítor Serras Inácio.
Dr.a Zélia dos Santos Velez Frazôa.
Este despacho produz efeitos imediatos, ficando, por este meio,
ratificados todos os actos praticados pelos aqui delegados desde 15 de
Setembro de 2005.

28 de Outubro de 2005. — O Director de Serviços, Laudelino
Pinheiro.

16 de Outubro de 2005. — O Director de Finanças, Manuel Joaquim
da Silva Marcelino.

Aviso (extracto) n.o 9938/2005 (2.a série). — Por despachos do
Secretário de Estado da Administração Interna e da subdirectora-geral
dos Impostos, por delegação de competências do director-geral, de
21 de Outubro e de 30 de Junho de 2005, respectivamente:

Direcção-Geral de Informática e Apoio
aos Serviços Tributários e Aduaneiros

Fernanda Maria Ramos Pintas Soares, assistente administrativa principal do quadro de pessoal da Direcção-Geral de Viação — transferida para idêntico lugar do quadro de pessoal da Direcção-Geral
dos Impostos, ficando afecta à Direcção de Finanças de Viana do
Castelo. (Isento de fiscalização prévia.)

Aviso n.o 9941/2005 (2.a série). — Por despachos do director-geral de Informática e Apoio aos Serviços Tributários e Aduaneiros
e do presidente do conselho de administração da Sub-Região de Saúde
de Lisboa e Vale do Tejo de 22 de Julho e de 30 de Setembro de
2005, respectivamente:

28 de Outubro de 2005. — O Director de Serviços, Laudelino
Pinheiro.

Susana Isabel Martins das Neves Viegas, assistente administrativa principal do quadro de pessoal do Hospital de São Francisco
Xavier, S. A. — transferida para idêntica categoria e carreira do
quadro de pessoal da Direcção-Geral de Informática e Apoio aos
Serviços Tributários e Aduaneiros, indo ocupar lugar criado pela
Portaria n.o 458/98, de 30 de Julho, e ainda não provido, considerando-se exonerada do quadro de origem a partir da data da
aceitação do lugar para que foi tranferida. (Não carece de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)

Aviso (extracto) n.o 9939/2005 (2.a série). — Por despachos do
director-geral dos Registos e do Notariado e da subdirectora-geral
dos Impostos, por delegação de competências do director-geral, de
19 de Outubro e de 1 de Setembro de 2005, respectivamente:
Olga Maria Rosa Simões Onofre, assistente administrativa do quadro
de pessoal da Direcção-Geral dos Registos e do Notariado — transferida para idêntico lugar do quadro de pessoal da Direcção-Geral
dos Impostos, ficando afecta à Direcção de Finanças de Lisboa.

18 de Outubro de 2005. — A Directora de Serviço de Gestão de
Recursos Humanos, em regime de substituição, Maria de Fátima Braz.

