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Alentejo, por vacatura do lugar, com efeitos reportados a 26 de
Outubro de 2005.
Luísa Maria Antunes Salgueiro Gaião, técnica de administração tributária do nível 1 — nomeada, em regime de substituição, chefe
de finanças-adjunta do Serviço de Finanças de Torres Novas, por
impedimento do titular do cargo, a partir da data da publicação
no Diário da República do presente despacho.
João Manuel Aires Roma, técnico de administração tributária do
nível 1 — nomeado, em regime de substituição, chefe de finanças-adjunto do Serviço de Finanças do Crato (Secção de Cobrança),
por vacatura do lugar, com efeitos reportados a 2 de Novembro
de 2005.
Francisco António Martins dos Reis, técnico de administração tributária-adjunto do nível 3 — nomeado, em regime de substituição,
chefe de finanças-adjunto do Serviço de Finanças de Fronteira (Secção de Cobrança), por vacatura do lugar, com efeitos reportados
a 2 de Novembro de 2005.
Maria da Graça Barreiros Henriques Ferreira, técnica de administração tributária do nível 1 — nomeada, em regime de substituição,
chefe de finanças-adjunta do Serviço de Finanças de Alcanena,
por vacatura do lugar, a partir da data da publicação no Diário
da República do presente despacho.
2 de Dezembro de 2005. — O Director de Serviços, Laudelino
Pinheiro.
Aviso (extracto) n.o 11 492/2005 (2.a série). — Por despacho
do director-geral dos Impostos de 30 de Novembro de 2005:
Maria Fernanda Gonçalves Torres da Silva, chefe de finanças-adjunta
do Serviço de Finanças de Gondomar 3 — nomeada, em regime
de substituição, chefe do Serviço de Finanças de Gondomar 3, por
vacatura do lugar, com efeitos reportados a 26 de Setembro de
2005.
António Manuel Droguete Calheiros, técnico de administração tributária, nível 1 — nomeado, em regime de substituição, chefe do
Serviço de Finanças de Belmonte, por vacatura do lugar, com efeitos
reportados a 1 de Novembro de 2005.
José Luís da Rocha, chefe de finanças-adjunto do Serviço de Finanças
de Arcos de Valdevez — nomeado, em regime de substituição, chefe
do Serviço de Finanças de Arcos de Valdevez, por vacatura do
lugar, com efeitos reportados a 29 de Outubro de 2005.
António Ferreira Pinto, técnico de administração tributária, nível 1 —
nomeado, em regime de substituição, chefe do Serviço de Finanças
de Mondim de Basto, por vacatura do lugar, com efeitos reportados
a 7 de Novembro de 2005.
2 de Dezembro de 2005. — O Director de Serviços, Laudelino
Pinheiro.
Aviso (extracto) n.o 11 493/2005 (2.a série). — Por despachos
da directora regional de Educação do Norte e da subdirectora-geral,
por delegação de competências do director-geral dos Impostos, de
18 de Outubro, e de 26 de Setembro de 2005, respectivamente:
Maria Fátima Jesus Madureira, assistente administrativa do quadro
de pessoal da Direcção Regional de Educação do Norte, a exercer
funções no Centro de Área Educativa do Porto — transferida para
idêntico lugar do quadro de pessoal da Direcção-Geral dos Impostos, ficando afecta à Direcção de Finanças do Porto, com efeitos
a 1 de Janeiro de 2006. (Isento de fiscalização prévia.)
7 de Dezembro de 2005. — O Director de Serviços, Laudelino
Pinheiro.
Aviso (extracto) n.o 11 494/2005 (2.a série). — Por despachos
do secretário regional da Educação e Ciências da Região Autónoma
dos Açores e do director-geral dos Impostos de 15 e de 3 de Novembro
de 2005, respectivamente:
António Henrique Ávila Rocha, assistente administrativo especialista
do quadro de pessoal da Direcção Regional da Educação da Secretaria Regional da Educação e Cultura — transferido para idêntico
lugar do quadro de pessoal da Direcção-Geral dos Impostos, ficando
afecto à Direcção de Finanças de Angra do Heroísmo, com efeitos
a 1 de Janeiro de 2006. (Isento de fiscalização prévia.)
7 de Dezembro de 2005. — O Director de Serviços, Laudelino
Pinheiro.
Aviso (extracto) n.o 11 495/2005 (2.a série). — Por despachos
do director regional de Agricultura de Entre Douro e Minho e da
subdirectora-geral, por delegação de competências do director-geral
dos Impostos, de 14 e de 8 de Novembro de 2005, respectivamente:
Florbela Maria Teixeira Sampaio, assistente administrativa do quadro
de pessoal da Direcção Regional de Agricultura de Entre Douro
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e Minho — transferida para idêntico lugar do quadro de pessoal
da Direcção-Geral dos Impostos, ficando afecta à Direcção de
Finanças de Braga, com efeitos a 1 de Janeiro de 2006. (Isento
de fiscalização prévia.)
7 de Dezembro de 2005. — O Director de Serviços, Laudelino
Pinheiro.
Aviso (extracto) n.o 11 496/2005 (2.a série). — Por despachos
da directora regional de Educação do Norte e da subdirectora-geral,
por delegação de competências do director-geral dos Impostos, de
14 de Outubro e de 26 de Setembro de 2005, respectivamente:
Fernanda Fidalgo Alves Galego Pires, assistente administrativa do
quadro de pessoal da Direcção Regional de Educação do Norte,
a exercer funções na Escola Secundária Fernão Magalhães em Chaves — transferida para idêntico lugar do quadro de pessoal da Direcção-Geral dos Impostos, ficando afecta à Direcção de Finanças
de Vila Real, com efeitos a 1 de Janeiro de 2006. (Isento de fiscalização prévia.)
7 de Dezembro de 2005. — O Director de Serviços, Laudelino
Pinheiro.
Aviso (extracto) n.o 11 497/2005 (2.a série). — Nos termos do
n.o 2.1 da parte II do regulamento de avaliação permanente do pessoal
do grupo de administração tributária, publicado no Diário da República, 2.a série, n.o 7, de 11 de Janeiro de 2005, informam-se os interessados de que o 2.o teste a realizar pelos inspectores tributários
do nível 1, grau 4 (ciclo iniciado por despacho de 3 de Maio de
2005 do director-geral dos Impostos — 1.a prova realizada em 3 de
Dezembro de 2005), se realizará no dia 6 de Maio de 2006, às 10 horas,
na Escola Secundária Maria Amália Vaz de Carvalho, sita na Rua
de Rodrigo da Fonseca, 115, 1099-069 Lisboa.
1 — A lista dos funcionários a que se destina o teste encontra-se
afixada nos serviços da DGCI a partir da data de publicação do presente aviso no Diário da República.
2 — O teste terá a duração de duas horas e trinta minutos e incidirá
sobre as seguintes matérias:
a)
b)
c)
d)
e)

Auditoria financeira;
Impostos sobre o rendimento;
Lei geral tributária;
Código de Procedimento e de Processo Tributário;
Regime complementar do procedimento de inspecção tributária;
f) Regime geral das infracções tributárias.

3 — Legislação e bibliografia aconselhadas:
Costa, Carlos Baptista, Auditoria Financeira, Teoria e Prática;
Código do Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Singulares;
Código do Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Colectivas;
Lei geral tributária;
Código de Procedimento e de Processo Tributário;
Regime complementar do procedimento de inspecção tributária;
Regime geral das infracções tributárias;
Legislação complementar à legislação anteriormente referida;
Estatuto dos benefícios fiscais.
4 — O sistema de classificação é o constante dos n.os 3.1 e 3.2
da parte II do regulamento de avaliação permanente.
5 — Nos termos do n.o 1.6 da parte II do regulamento de avaliação
permanente, e sem prejuízo do disposto no n.o 1.5, a não realização
do teste determina para os faltosos o início de um novo ciclo de
avaliação.
6 — Recomenda-se aos candidatos que compareçam no local de
realização da prova com a antecedência suficiente que lhes permita
conhecer, através das listas aí afixadas, a distribuição por salas e a
estarem presentes com a antecedência mínima de quinze minutos
na sala que lhes foi destinada.
7 — Os candidatos deverão identificar-se através do respectivo
bilhete de identidade ou cartão profissional.
8 — A folha de respostas que integra o teste deve ser preenchida
utilizando caneta ou esferográfica de cor preta.
9 — É absolutamente interdito, sob pena de exclusão, o uso de
meios de comunicação, nomeadamente telefones, bips ou computadores.
10 — Na realização do teste é permitida a utilização de elementos
de consulta, com excepção de computadores.
7 de Dezembro de 2005. — O Director de Serviços, Laudelino
Pinheiro.

