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o) Manter os diversos elementos de escrituração a que se refere
o regulamento das entradas e saídas de fundos, contabilização e controlo das operações de tesouraria e funcionamento das caixas devidamente escrituradas, salvo aqueles que são automaticamente gerados
pelo SLC;
p) Elaborar a conta de gerência nos termos da instrução n.o 1/99,
da 2.a Secção do Tribunal de Contas;
q) Proceder à recolha, contabilização e restituição dos dísticos do
IMSV devolvidos pelos revendedores de valores selados, em conformidade com a circular n.o 16/94, de 17 de Junho, da Direcção-Geral
do Tesouro;
r) Deferir e conceder a isenção do imposto de circulação e de
camionagem em conformidade com o artigo 4.o do Regulamento e
o n.o 10.1 do manual de cobrança;
s) Emitir a certidão a que se refere o artigo 19.o do Regulamento
do Imposto de Circulação e de Camionagem;
t) Emitir a certidão a que se refere o artigo 34.o, n.o 1, do imposto
municipal sobre veículos.

Estima-se que o valor anual da respectiva despesa ascenda a
E 450 000, sendo de E 1 350 000, acrescido de IVA à taxa legal, para
o período de três anos.
Nos termos do n.o 1 do artigo 22.o do Decreto-Lei n.o 197/99,
de 8 de Junho, a presente aquisição carece de prévia autorização
conferida através de portaria, uma vez que a despesa irá dar lugar
a um encargo orçamental em mais de um ano económico.
Assim, manda o Governo, pelos Ministros de Estado e das Finanças
e da Agricultura, do Desenvolvimento Rural e das Pescas, o seguinte:
Artigo 1.o
Fica o INGA autorizado a efectuar a repartição de encargos relativos ao contrato de prestação de serviços de impressão, envelopagem
e expedição de documentação personalizada da seguinte forma:
2007 — E 450 000;
2008 — E 450 000;
2009 — E 450 000.
Artigo 2.o

IV — Substituição legal:
Nas minhas faltas e ausências ou impedimentos o meu substituto
legal é a adjunta Noémia Maria Lopes Barrento;
Em caso de ausência ou impedimento do chefe-adjunto da Secção
de Cobrança, será o mesmo substituído pela técnica de administração
tributária-adjunta Maria Elvira Fernandes Subtil.

Fica ainda o INGA autorizado, se tal se mostrar necessário, a transferir os eventuais saldos de 2007, 2008 e 2009 para os anos seguintes.
13 de Março de 2007. — O Ministro de Estado e das Finanças,
Fernando Teixeira dos Santos. — O Ministro da Agricultura, do Desenvolvimento Rural e das Pescas, Jaime de Jesus Lopes Silva.

V — Produção de efeitos:
Este despacho produz efeitos a partir de 28 de Fevereiro de 2007.
Assim, de conformidade com o disposto nos artigos 35.o a 41.o
do Código do Procedimento Administrativo, faço estas delegações
de competência.
28 de Fevereiro de 2007. — A Chefe do Serviço de Finanças de
Leiria 1, em regime de substituição, Maria Emília Marques Castelão.

Direcção-Geral do Orçamento
Despacho (extracto) n.o 7415/2007
Por despacho de 28 de Março de 2007 do director-geral do Orçamento, os licenciados António Alberto Coelho Gil, Maria de Lurdes
Pais Ferreira, Cília Simões Batista Nascimento Adriano, Anabela Ferreira Pedro Vilão, Célia Maria Mendes Soares, Carla Alexandra Rodrigues Castro Vaz Pereira, Ana Paula Rodrigues Serralheiro, Pedro
Miguel Campos Moreira, António João Pires Eduardo, Sandra Maria
Carriceiro Baiá, Diva Cristina Esteves de Sousa, Ana Rita Almeida
Dias do Nascimento, Maria de Fátima Coutinho Casaca Ventura,
Cristina Landeiro Rodrigues e João Paulo Rodrigues Pereira, técnicos
superiores de orçamento e conta principais, da carreira de técnico
superior de orçamento e conta (área económica), do quadro de pessoal
desta Direcção-Geral, são nomeados, precedendo concurso, na categoria de técnico superior de orçamento e conta especialista, de acordo
com o constante no mapa IV do Decreto-Lei n.o 420/99, de 21 de
Outubro.
29 de Março de 2007. — O Subdirector-Geral, Eduardo Dias
Sequeira.

MINISTÉRIOS DAS FINANÇAS E DA ADMINISTRAÇÃO
PÚBLICA E DA AGRICULTURA,
DO DESENVOLVIMENTO RURAL E DAS PESCAS
Portaria n.o 379/2007
Desde 2003 que o Instituto Nacional de Intervenção e Garantia
Agrícola (INGA) tem recorrido a entidades externas para a prestação
de serviços de impressão, envelopagem e expedição de documentação
personalizada.
Considerando que o INGA expede em média anualmente
1 200 000 ofícios e constatando-se a insuficiência de recursos humanos
para a realização das tarefas inerentes àqueles serviços e, ainda, o
facto de a aquisição do equipamento imprescindível para este efeito
ser bastante onerosa, mantém-se a necessidade de recorrer a empresas
especializadas naquelas tarefas.
Assim, torna-se necessário proceder à abertura de um concurso
público para a aquisição daquela prestação de serviços.

MINISTÉRIO DA DEFESA NACIONAL
Secretaria-Geral
Despacho n.o 7416/2007
De acordo com o disposto no n.o 1 do artigo 21.o da Lei n.o 2/2004,
de 15 de Janeiro, na redacção dada pela Lei n.o 51/2005, de 30 de
Agosto, foi aberto o procedimento concursal e procedeu-se à publicitação do processo de selecção do titular do cargo de director de
serviços de Administração e Gestão de Recursos Humanos da Secretaria-Geral do Ministério da Defesa Nacional, criado pelo Decreto
Regulamentar n.o 14/95, de 23 de Maio, no jornal Diário de Notícias,
no Diário da República e na bolsa de emprego público.
Decorreram as operações de selecção, a cargo do júri, de acordo
com os métodos de selecção então publicitados na bolsa de emprego
público.
Cumpridos todos os formalismos legais e concluídas as operações
de selecção, propôs o júri, como resultado do respectivo processo
de escolha e nos termos do disposto no n.o 5 do artigo 21.o da Lei
n.o 2/2004, de 15 de Janeiro, na redacção dada pela Lei n.o 51/2005,
de 30 de Agosto, para desempenhar o cargo a concurso, a candidata
Paula Alexandra Hipólito dos Santos Ferreira.
Tendo em conta os fundamentos apresentados pelo júri na acta
final que integra o procedimento concursal e que resultam, designadamente, da fórmula que traduz a aplicação dos métodos de selecção
aos factos apurados, considero que a referida candidata possui competência técnica e aptidão para o exercício do cargo e corresponde
ao perfil exigido no aviso de abertura do concurso.
Assim:
1 — Aceitando a proposta do júri, nomeio para o cargo de directora
de serviços de Administração e Gestão de Recursos Humanos da
Secretaria-Geral do Ministério da Defesa Nacional a licenciada Paula
Alexandra Hipólito dos Santos Ferreira, em comissão de serviço e
pelo período de três anos, nos termos dos n.os 8, 9 e 10 do artigo 21.o
da Lei n.o 2/2004, de 15 de Janeiro, na redacção dada pela Lei
n.o 51/2005, de 30 de Agosto.
2 — Nos termos do n.o 3 do artigo 31.o da Lei n.o 2/2004, de 15
de Janeiro, com as alterações introduzidas pela Lei n.o 51/2005, de
30 de Agosto, a nomeada pode optar pelo vencimento ou retribuição
base da sua função, cargo ou categoria de origem.
3 — O presente despacho produz efeitos a partir de 1 de Março
de 2007.
28 de Fevereiro de 2007. — O Secretário-Geral, Luís Augusto
Sequeira.
Síntese curricular
1 — Dados pessoais:
Nome — Paula Alexandra Hipólito dos Santos Ferreira;
Data de nascimento — 23 de Outubro de 1964;
Estado civil — casada;
Bilhete de identidade n.o 8497865, emitido em 16 de Dezembro
de 2003, Santarém;

