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 CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR

Agência Nacional para a Gestão do Programa Erasmus+ Educação e Formação

Despacho n.º 8198/2022

Sumário: Delegação de competências na coordenadora financeira.

Nos termos do artigo 44.º do Codigo do Procedimento Administrativo (CPA) na sua atual 
redação, aprovado pelo Decreto -Lei n.º 4/2015, de 7 de janeiro e do disposto nos artigos 6.º e 9° 
da Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro, alterada pelas Leis n.os 5 I /2005, de 30 de agosto; 64 -A/2008, 
de 31 de dezembro; 3 -B /2010, de 28 de abril; 64/2011, de 22 de dezembro; 68/2013, de 29 de 
agosto e 128/2015, de 03 de setembro e Resolução do Conselho de Ministros n.º 115/2021, de 
23 de agosto, delego na Coordenadora Financeira, Liliana Cláudia da Conceição Fernandes Bento 
a competência para:

1 — Emitir e assinar certidoes de receita.
2 — Assinar os oficios para o exterior relativos à aprovação/análise de resultados de Auditorias.
3 — Autorizar pagamentos de despesas efetuadas, desde que previamente autorizadas pela 

Direção.
4 — Autorizar a realização de despesa até o limite de € 2.000,00 (dois mil euros) com:

a) Atividades previamente aprovadas no Plano de Atividades;
b) Aquisição de bens ou serviços;
c) Abonos ou despesas com aquisição de bilhetes ou títulos de transporte e de ajudas de custo, 

antecipadas ou não, de todos os Colaboradores da Agencia, desde que previamente autorizadas 
pelo Diretora de Serviço do Programa Erasmus ou pela Direção;

d) Fornecimento de água e luz nas instalações da Agência Nacional;
e) Veículo automovel da Agência Nacional;
f) Parqueamento dos veículos automóveis da Agencia Nacional.

5 — Praticar os seguintes atos em relação a todos os trabalhadores da área Financeira, Audi-
toria de Projetos e Serviços de Apoio Geral:

a) Autorizar atividades previamente aprovadas no Plano de Atividades;
b) Autorizar deslocações em serviço no País;
c) Autorizar o gozo e a acumulacão de férias;
d) Justificar ou injustificar faltas.

O presente despacho produz efeitos a partir do dia 2 de janeiro de 2022.

2 de janeiro de 2022. — A Diretora, Ana Cristina Miranda Perdigão.
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