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DIÁRIO DA REPÚBLICA — II SÉRIE
Direcção-Geral dos Impostos

Aviso (extracto) n.o 10 309/2005 (2.a série). — Por despachos
do secretário-geral-adjunto, por delegação de competências do secretário-geral do Ministério da Educação, e do director-geral dos Impostos de 21 de Outubro e de 1 de Setembro de 2005, respectivamente:
Modesto Herculano Balieiro, assistente administrativo especialista do
quadro de pessoal do Gabinete de Informação e Avaliação do Sistema Educativo — transferido para idêntico lugar do quadro de
pessoal da Direcção-Geral dos Impostos, ficando afecto à Direcção
de Finanças de Lisboa, com efeitos a 1 de Dezembro de 2005.
(Isento de fiscalização prévia.)
7 de Novembro de 2005. — O Director de Serviços, Laudelino
Pinheiro.
o

Rectificação n. 1878/2005. — Por não ter sido incluída no aviso
n.o 9692/2005, inserto no Diário da República, 2.a série, n.o 212, de
4 de Novembro de 2005, a lista relativa aos funcionários nomeados,
em comissão de serviço extraordinária, para o exercício de funções
correspondentes à categoria de técnico de administração tributária-adjunto (TATA), com indicação do serviço de finanças da Região
Autónoma da Madeira, procede-se, em anexo, à respectiva publicação.
(Isento de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)
7 de Novembro de 2005. — O Director de Serviços, Laudelino
Pinheiro.
ANEXO
Nome

b)
c)
d)
e)

N.o 223 — 21 de Novembro de 2005

n.o 4 do artigo 46.o do RCPIT e emitir os respectivos
despachos;
A designação e direcção dos representantes da Fazenda
Nacional nas comissões de credores em processos especiais
de recuperação de empresas, de falência e insolvência;
A autorização para o pagamento em prestações de dívidas
fiscais exequendas de valor superior a 500 UC, nos termos
do n.o 2 do artigo 197.o do CPPT;
Atribuir a classificação de serviço aos funcionários que lhe
estejam subordinados, de acordo com o artigo 8.o, n.o 2, do
Regulamento da Classificação de Serviço da DGCI;
A assinatura da correspondência e expediente corrente atinente às respectivas áreas, excepto a dirigida a detentores
de cargo idêntico ou superior a director-geral.

4 — Este despacho produz efeitos desde 5 de Setembro de 2005,
ficando por este meio ratificados todos os actos e despachos entretanto
proferidos sobre as matérias objecto da presente delegação e subdelegação.
12 de Outubro de 2005. — O Director de Finanças, Manuel Joaquim
da Silva Marcelino.

Direcção-Geral do Orçamento
Despacho n.o 23 642/2005 (2.a série). — Nos termos do disposto
nos n.os 1 e 2 do artigo 35.o do Decreto-Lei n.o 248/85, de 15 de
Julho, designo para o exercício de funções de secretariado no meu
Gabinete Ana Maria Modesto Deodato Maurício, técnica contabilista
de 2.a classe do quadro de pessoal desta Direcção-Geral.
O presente despacho produz efeitos a 18 de Agosto de 2005.

Colocação

27 de Outubro de 2005. — O Director-Geral, Luís Morais Sarmento.
Maria Jesus Barbosa Moniz . . . . . . . . .
Maria Cecília G. A. Pita Gaspar . . . . .
Isabel Ramos Teixeira . . . . . . . . . . . . .
Sónia Carmo Pereira Sousa . . . . . . . . .
Ricardo Ornelas Freitas Roque . . . . . .
João José Dias Martins . . . . . . . . . . . . .
Maria Paz V. R. Cunha Sousa . . . . . . .
José Carlos A. Tavares Monteiro . . . .
Tânia Cristina Rodrigues Baptista . . .
Tânia Maria J. Assunção Capontes . . .
Ana Paula Gomes Camacho . . . . . . . .
Carla Maria Oliveira Santos . . . . . . . . .
Patrícia Maria J. Sargo Monteiro . . . .
Helena Paula M. Pontes Encarnação
Rubina Isabel F. Spínola Abreu . . . . .
Maria Anália Sousa Gouveia . . . . . . . .
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Direcção de Finanças de Lisboa
Despacho (extracto) n.o 23 641/2005 (2.a série). — Delegação
de competências. — 1 — Nos termos do n.o II.9 do despacho
n.o 16 004/2005 (2.a série), de 11 de Julho, do director-geral dos Impostos, publicado no Diário da República, 2.a série, n.o 140, de 22 de
Julho de 2005, dos artigos 36.o e 37.o do Código do Procedimento
Administrativo (CPA) e do artigo 62.o da lei geral tributária (LGT),
subdelego no chefe de divisão de Gestão da Dívida Executiva da
Direcção de Finanças de Lisboa, em regime de substituição, Mário
Anselmo de Sá Barbosa Novo, a competência para aprovar o plano
anual de férias e suas alterações, relativamente aos funcionários afectos à sua área funcional.
2 — Subdelego no chefe de divisão, em regime de substituição,
Mário Anselmo de Sá Barbosa Novo, as competências que me foram
subdelegadas pelo n.o II do despacho n.o 17 043/2005 (2.a série), de
25 de Julho, do subdirector-geral da área da justiça tributária, publicado no Diário da República, 2.a série, n.o 151, de 8 de Agosto de
2005, no âmbito da regularização de dívidas prevista no Decreto-Lei
n.o 124/96, de 10 de Agosto.
3 — Nos termos dos artigos 35.o e 37.o do CPA, do artigo 62.o
da LGT e do artigo 3.o do Decreto-Lei n.o 357/98, 18 de Novembro,
delego no funcionário acima identificado as competências respeitantes
à representação da Fazenda Nacional em processos especiais de recuperação de empresas e de falência/insolvência e à gestão da dívida
executiva, designadamente:
a) A selecção e acompanhamento da cobrança de dívidas fiscais
referentes a devedores considerados estratégicos, bem como
determinar a realização de acções previstas na alínea a) do

Despacho n.o 23 643/2005 (2.a série). — Nos termos do disposto
nos n.os 1 e 2 do artigo 35.o do Decreto-Lei n.o 248/85, de 15 de
Julho, designo para o exercício de funções de secretariado no meu
Gabinete Maria Odete dos Santos Teixeira Lopes, auxiliar de contabilidade principal do quadro de pessoal desta Direcção-Geral.
O presente despacho produz efeitos a 18 de Agosto de 2005.
27 de Outubro de 2005. — O Director-Geral, Luís Morais Sarmento.

Direcção-Geral de Protecção Social aos Funcionários
e Agentes da Administração Pública (ADSE)
Despacho (extracto) n.o 23 644/2005 (2.a série). — Por meu
despacho de 14 de Setembro de 2005:
Maria Natália Martins Duarte, auxiliar administrativa do quadro de
pessoal da Direcção-Geral dos Edifícios e Monumentos Nacionais — nomeada, em regime de requisição, após anuência do serviço
de origem, para exercer funções nesta Direcção-Geral, com efeitos
a partir de 31 de Outubro de 2005.
8 de Novembro de 2005. — O Director-Geral, Luís Manuel dos
Santos Pires.
Rectificação n.o 1879/2005. — Para os devidos efeitos se rectifica
a publicação inserta no Diário da República, 2.a série, n.o 187, de
28 de Setembro de 2005, o despacho (extracto) n.o 20 525/2005, referente à nomeação de assistentes administrativos especialistas do quadro de pessoal da ADSE.
Assim, onde se lê «do quadro de pessoal do Centro Nacional de
Pensões» deve ler-se «do quadro de pessoal do Instituto de Gestão
Financeira da Segurança Social».
26 de Outubro de 2005. — O Director-Geral, Luís Manuel dos Santos Pires.

Instituto de Gestão do Crédito Público, I. P.
Aviso n.o 10 310/2005 (2.a série). — De harmonia com o disposto
na parte final do artigo 1.o do Decreto-Lei n.o 125/92, de 3 de Julho,
dá-se conhecimento público aos portadores interessados de que a
taxa de juro para o mês de Novembro de 2005, já multiplicada pelo
factor 0,96, é de 1,313 67 %.
27 de Outubro de 2005. — O Vogal do Conselho de Administração,
Pontes Correia.

