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Despacho n.º 1478/2016, publicado no Diário da República, 2.ª série,
n.º 21, de 1 de fevereiro de 2016;
c) Autorização para a inscrição e participação dos membros do gabinete, ou do pessoal a ele afeto, em estágios, congressos, seminários,
colóquios, reuniões, cursos de formação ou outras iniciativas semelhantes que decorram no território nacional ou no estrangeiro, incluindo o
processamento dos correspondentes encargos;
d) Autorização das deslocações em serviço dos membros do gabinete, ou do pessoal a ele afeto, no território nacional ou no estrangeiro,
qualquer que seja o meio de transporte, bem como o processamento
das correspondentes despesas com a deslocação e estada e o abono das
correspondentes ajudas de custo;
e) Autorização para a atribuição dos abonos ou a realização de despesas com refeições ou outras despesas de representação a que os membros
do gabinete ou o pessoal a ele afeto tenha direito, incluindo encargos
com o alojamento e a alimentação, contra documentos comprovativos
das despesas efetuadas;
f) Gestão do orçamento do gabinete, incluindo a antecipação dos
duodécimos e a alteração de rubricas orçamentais que se revelem necessárias à sua execução, desde que não careçam de intervenção do
Ministro das Finanças;
g) Autorização para a constituição, a reconstituição e a manutenção
do fundo de maneio, bem como a realização de despesas por conta do
mesmo;
h) Autorização para a realização de despesas com a aquisição e a
locação de bens e serviços, por conta das dotações orçamentais do gabinete, até ao limite legalmente estabelecido para os titulares de cargos
de direção superior de 1.º grau;
i) Autorização para a requisição de guias de transporte, a utilização
de viatura própria por membros do gabinete, por pessoal a ele afeto ou
por individualidades que tenham de se deslocar em serviço do gabinete;
j) Autorização para a aplicação do regime legal de ajudas de custo e
de despesas de transporte a pessoas que não exerçam funções públicas
e que tenham de se deslocar em serviço do gabinete;
k) Autorizar a requisição de passaporte de serviço oficial a favor dos
membros do gabinete, do pessoal a ele afeto ou de individualidades,
por mim designadas, para se deslocarem ao estrangeiro e cuja despesa
constitua encargo do gabinete; e
l) Autorização para o processamento de despesas cujas faturas, por motivo justificado, deem entrada nos serviços além do prazo regulamentar.

3 — Nos termos e para os efeitos do disposto no n.º 2 do artigo 33.º, n.º 4 do artigo 13.º e alínea d) do n.º 3 do artigo 30.º da Portaria
n.º 83-A/2009, de 22 de janeiro, alterada e republicada pela Portaria
n.º 145-A/2011, de 6 de abril, convocam-se os candidatos aprovados
no método de seleção Prova de Conhecimentos do presente procedimento concursal, para a realização do método de seleção Entrevista
Profissional de Seleção, que ocorrerá nas instalações do Ministério dos
Negócios Estrangeiros, Palácio das Necessidades, Largo do Rilvas, em
Lisboa, no dia 05 de abril de 2016, a partir das 10 horas e 30 minutos e
cuja lista se encontra afixada no “local de estilo do MNE”, Palácio das
Necessidades, Largo do Rilvas, em Lisboa, encontrando-se igualmente
disponível na página eletrónica do Ministério http://www.portugal.gov.
pt/pt/ministerios/mne/quero-saber-mais/sobre-oministerio.aspx
1 de março de 2016. — A Diretora Adjunta do Departamento Geral
de Administração, Maria da Luz Andrade.
209402515
Aviso (extrato) n.º 3139/2016

2 — A delegação prevista no número anterior inclui o poder de subdelegar, sem faculdade de nova subdelegação.
3 — Ficam ratificados todos os atos praticados pelo chefe do meu gabinete, no âmbito dos poderes ora delegados, desde 4 de dezembro de 2015.

1 — Nos termos do disposto nos n.os 1 e 3 alínea d) do artigo 30.º
e n.º 1 alínea d) do artigo 31.º da Portaria n.º 83-A/2009, de 22 de janeiro, na redação conferida pela Portaria n.º 145-A/2011, de 6 de abril,
notificam-se os candidatos a excluir do procedimento concursal comum
de recrutamento de um posto de trabalho da carreira/categoria de técnico superior para desempenho de funções no Departamento Geral de
Administração, aberto pelo Aviso n.º 324/2016, publicado no Diário da
República, n.º 8, 2.ª série, de 13 de janeiro de 2016, para querendo, se
pronunciarem sobre a exclusão, em sede de audiência dos interessados,
nos termos do Código do Procedimento Administrativo, no prazo de
10 dias úteis, a contar da data de publicação do presente Aviso.
Para o efeito, deverá ser utilizado o formulário tipo, publicado pelo
Despacho (extrato) n.º 11321/2009, DR n.º 89, 2.ª série, de 8 de maio de
2009 e disponibilizado no sítio do Ministério dos Negócios Estrangeiros,
em: http://www.portugal.gov.pt/pt/ministerios/mne/quero-saber-mais/
sobre-oministerio/avisos-sobre-procedimentos-concursais/avisos-sobre-procedimentosconcursais.aspx
2 — Mais se notifica que a lista dos candidatos excluídos e respetivos
fundamentos de exclusão, se encontra afixada para consulta, no “local de
estilo” do MNE, no Palácio das Necessidades, no Largo do Rilvas, em Lisboa, encontrando-se igualmente disponível na respetiva página eletrónica.
O processo está disponível para consulta dos interessados nas instalações do Departamento Geral de Administração do Ministério dos
Negócios Estrangeiros, Palácio das Necessidades, Largo do Rilvas, em
Lisboa, das 9 horas às 12.30 e das 14 h às 18 h.

8 de fevereiro de 2016. — O Secretário de Estado da Internacionalização, Jorge Manuel Faria da Costa Oliveira.
209400093

2 de março de 2016. — A Diretora Adjunta do Departamento Geral
de Administração, Maria da Luz Andrade.
209402718

Secretaria-Geral

FINANÇAS

Aviso (extrato) n.º 3138/2016

Gabinete do Ministro

1 — Nos termos do disposto na alínea d) do n.º 3 do artigo 30.º, n.º 1
alínea d) do artigo 31.º e n.º 1 do artigo 36.º da Portaria n.º 83-A/2009, de
22 de janeiro, alterada e republicada pela Portaria n.º 145-A/2011, de 6
de abril, notificam-se os candidatos admitidos ao procedimento concursal
comum de recrutamento de dois postos de trabalho para o desempenho
de funções na Divisão do Pessoal dos Serviços Externos da Direção
de Serviços de Recursos Humanos do Departamento Geral de Administração do Ministério dos Negócios Estrangeiros, aberto pelo Aviso
n.º 14192/2015, publicado no Diário da República n.º 237, 2.ª série, de
3 de dezembro, que se encontram afixados no “local de estilo do MNE”,
Palácio das Necessidades, Largo do Rilvas, em Lisboa, e igualmente
disponíveis na página eletrónica do Ministério http://www.portugal.gov.
pt/pt/ministerios/mne/quero-saber-mais/sobre-oministerio.aspxos resultados obtidos no método de seleção Prova de Conhecimentos, para querendo, os candidatos a excluir, se pronunciarem em sede de audiência dos
interessados, nos termos do Código do Procedimento Administrativo, no
prazo de 10 dias úteis, a contar da data de publicação do presente Aviso.
Para o efeito, deverá ser utilizado o formulário tipo, publicado pelo
Despacho (extrato) n.º 11321/2009, DR n.º 89, 2.ª série, de 8 de maio
de 2009 e disponibilizado no sítio do Ministério dos Negócios Estrangeiros, em http://www.portugal.gov.pt/pt/ministerios/mne/quero-saber-mais/sobre-oministerio.aspx
2 — O processo instrutório relativo ao procedimento concursal está
disponível para consulta dos interessados nas instalações da Direção de
Serviços de Recursos Humanos, Palácio das Necessidades, Largo do
Rilvas, em Lisboa, das 9.30 às 12.30 e das 14 h às 18 h.

Despacho n.º 3483/2016
Ao abrigo do disposto no n.º 4 do artigo 3.º, no n.º 3 do artigo 8.º, no
n.º 1 do artigo 10.º e no artigo 14.º da Lei Orgânica do XXI Governo
Constitucional, aprovada pelo Decreto-Lei n.º 251-A/2015, de 17 de
dezembro, nos artigos 44.º, 46.º e 47.º do Código de Procedimento
Administrativo, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 4/2015, de 7 de janeiro,
e de harmonia com o disposto na Lei Orgânica do Ministério das Finanças, aprovada pelo Decreto-Lei n.º 117/2011, de 15 de dezembro,
alterado pelos Decretos-Leis n.os 200/2012, de 27 de agosto, 1/2015,
de 6 de janeiro, 5/2015, de 8 de janeiro, 28/2015, de 10 de fevereiro e
152/2015, de 7 de agosto, determino o seguinte:
1 — Delego no Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, Fernando
António Portela Rocha de Andrade, as minhas competências relativas a
todos os assuntos e à prática de todos os atos respeitantes aos serviços,
organismos e entidades sob tutela, conjunta ou não, a seguir indicados,
com faculdade de subdelegação nos respetivos dirigentes:
a) Autoridade Tributária e Aduaneira (AT);
b) Comissão de Normalização Contabilística (CNC).
2 — A delegação de competências no Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais realizada no n.º 1 do presente despacho abrange:
a) A decisão de contratar e a autorização da despesa inerente aos
contratos a celebrar até aos montantes referidos na alínea c) do n.º 1 e na

