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Diário da República, 2.ª série — N.º 155 — 12 de Agosto de 2009

PARTE C
MINISTÉRIO DOS NEGÓCIOS ESTRANGEIROS

Secretaria-Geral

Gabinete do Ministro

Despacho (extracto) n.º 18568/2009
Por meu despacho de 12 de Junho de 2009:

Despacho n.º 18565/2009
1 — Nos termos do disposto nos n.os 5 e 7 do artigo 23.º, e na
alínea b) do n.º 4 do artigo 24.º do Decreto-Lei n.º 204/2006, de 27
de Outubro, e de acordo com a alínea i) do despacho n.º 21 550/2007,
publicado no Diário da República, n.º 179, 2.ª série, de 17 de Setembro
de 2007, determino que o primeiro-secretário de embaixada — pessoal
diplomático do Ministério dos Negócios Estrangeiros — Ricardo
Fernandes Garcia Cortes seja nomeado chefe de divisão de Acordos
e Política Europeia de Vistos, integrada na Direcção de Serviços de
Vistos e Circulação de Pessoas, da Direcção-Geral dos Assuntos
Consulares e Comunidades Portuguesas, com efeitos a 1 de Julho
de 2009.
2 — O funcionário é nomeado para o exercício do referido cargo
por possuir reconhecida aptidão e experiência profissional adequada,
conforme curriculum vitae em anexo.
5 de Agosto de 2009. — O Ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros, Luís Filipe Marques Amado.
Cortes (Ricardo Fernandes Garcia) — nasceu em 18 de Março de
1972, em Lisboa; licenciado em Relações Internacionais pelo Instituto
Superior de Ciências Sociais e Políticas da Universidade Técnica de
Lisboa; aprovado no concurso de admissão aos lugares de adido de
embaixada, aberto em 31 de Dezembro de 1998; adido de embaixada,
na Secretaria de Estado, em 6 de Setembro de 1999; terceiro-secretário
de embaixada, em 7 de Setembro de 2001; na Embaixada em Abuja,
em 15 de Outubro de 2001; segundo-secretário de embaixada, em 7
de Setembro de 2004; Cônsul em Providence, Rhode Island, em 8
de Janeiro de 2005; observador eleitoral às eleições legislativas do
Kosovo e da Bósnia, em Setembro de 2000, pela OSCE, e às eleições
presidenciais nigerianas, em Abril de 2004, pela União Europeia; na
Missão Permanente de Portugal junto das Nações Unidas, 1 de Junho
a 31 de Julho 2007 e de 26 de Agosto a 20 de Dezembro do mesmo
ano, em missão de serviço público; primeiro-secretário de embaixada,
em 7 de Setembro de 2007; no Serviço de Protocolo de Estado em 17
de Março de 2008.
202163367

Ana Isabel Mateus Gomes, Especialista de Informática do Grau 2,
Nível 1, posicionada no escalão 1, índice 600, alterou o seu posicionamento remuneratório para o escalão 2, índice 640, ao abrigo do disposto
no artigo 46.º da Lei n.º 12-A/2008, de 27 de Fevereiro, com efeitos a
01 de Janeiro de 2009.

Gabinete do Secretário de Estado
das Comunidades Portuguesas

Nos termos do disposto no n.º 4 da parte II do Regulamento de Avaliação Permanente do pessoal do Grupo de Administração Tributária,
notificam-se os interessados que a lista de classificação final do teste de
avaliação para mudança para o nível 2 do grau 4, da categoria inspector
tributário, realizado em 8 de Maio de 2009 para efeitos de reconstituição
da carreira na sequência de execução e extensão de efeitos de Acórdãos,
homologada por despacho de 24/07/2009 do Director-Geral, se encontra
afixada nos serviços.
Da homologação da lista de classificação final podem os interessados
interpor recurso hierárquico para o Secretário de Estado dos Assuntos
Fiscais, no prazo de 10 dias úteis a contar do dia imediato ao da publicação do presente Aviso, o qual deverá ser remetido pelo correio, em
carta registada, para a Av. Infante D. Henrique n.º 1, 1149-009 Lisboa,
ou entregues pessoalmente na mesma morada, devendo, em ambos os
casos, os recursos dar entrada no Serviço até ao último dia do prazo
acima referido.
O processo encontra-se disponível para consulta no Núcleo de Acompanhamento da Avaliação Permanente da Direcção de Serviços de Gestão
de Recursos Humanos, Rua do Comércio, n.º 49, 3.º, em Lisboa, diariamente, das 9.30 H às 12.00 H e das 14.30 H às 17.00 H.

30 de Julho de 2009. — O Secretário-Geral, José António de Mendonça Canteiro.
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Direcção-Geral dos Impostos
Aviso (extracto) n.º 14269/2009
Por despacho 22.07.09, da Senhora Subdirectora-Geral dos Impostos,
por delegação de competências do Sr. director-geral dos Impostos, foi
autorizada a cessação da nomeação, em regime de substituição, no
cargo de chefe de finanças adjunta do Serviço de Finanças de Lisboa 1,
a técnica de administração tributária, nível 2, Matilde Leonor Rodrigues
Relvas, com efeitos reportados a 31.07.09, inclusive.
28 de Julho de 2009. — A Chefe de Divisão, Ângela Santos.
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Aviso (extracto) n.º 14270/2009
Por despacho 22.07.09, da Senhora Subdirectora-Geral dos Impostos,
por delegação de competências do Sr. Director-Geral dos Impostos, foi
autorizada a cessação da nomeação, em regime de substituição, no cargo
de chefe do Serviço de Finanças de Vieira do Minho, a técnica de administração tributária adjunta, nível 3, Teresa Natália Lopes de Magalhães
Fernandes, com efeitos reportados a 31.07.09, inclusive.
28 de Julho de 2009. — A Chefe de Divisão, Ângela Santos.
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Aviso (extracto) n.º 14271/2009

Despacho n.º 18566/2009
Nos termos do disposto na alínea f) do n.º 4 do artigo 24.º do
Decreto-Lei n.º 204/2006, de 27 de Outubro, Abdullah Dahlan é
exonerado do cargo de cônsul honorário de Portugal em Jeddah,
Arábia Saudita.
31 de Julho de 2009. — O Secretário de Estado das Comunidades
Portuguesas, António Fernandes da Silva Braga.
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MINISTÉRIO DAS FINANÇAS
E DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
Gabinete do Ministro
Despacho n.º 18567/2009
Nos termos e para os efeitos do n.º 2 do artigo 185.º da Constituição
da República Portuguesa, serei substituído, na minha ausência, nos
dias 10 a 14 de Agosto de 2009 pelo Secretário de Estado dos Assuntos
Fiscais, Prof. Doutor Carlos Manuel Baptista Lobo.
5 de Agosto de 2009. — O Ministro de Estado e das Finanças, Fernando Teixeira dos Santos.
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28 de Julho de 2009. — O Director de Serviços, Laudelino Pinheiro.
202162532
Aviso (extracto) n.º 14272/2009
Nos termos do disposto no n.º 4 da parte II do Regulamento de Avaliação Permanente do pessoal do Grupo de Administração Tributária,
notificam-se os interessados que a lista de classificação final do teste de
avaliação para mudança para o nível 2 do grau 4, da categoria técnico
de administração tributário, realizado em 8 de Maio de 2009 para efeitos de reconstituição da carreira na sequência de execução e extensão

