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Diário da República, 2.ª série — N.º 9 — 14 de Janeiro de 2009
Direcção-Geral dos Impostos
Direcção de Serviços de Gestão dos Recursos Humanos
Aviso (extracto) n.º 1260/2009
Por despacho do Director-Geral dos Impostos de 18.12.2008, proferido
nos termos do disposto no artigo 27.º da Lei n.º 2/2004, de 15.01, na
redacção que lhe foi dada pela Lei n.º 51/2005, de 30.08, foi nomeado
em regime de substituição, no cargo de Chefe de Divisão de Justiça
Tributária da Direcção de Finanças de Évora, o técnico jurista principal,
Rui Carlos Esteves Rodrigues, com efeitos reportados a 2 de Dezembro
de 2008.
26 de Dezembro de 2008. — A Chefe de Divisão, Ângela Santos.

Direcção-Geral do Orçamento
Despacho (extracto) n.º 1500/2009
Por despacho da Subdirectora-Geral do Orçamento, proferido no uso
de competência delegada, de 9 de Dezembro de 2008, e de despacho
da Secretária-Geral do Ministério da Agricultura, do Desenvolvimento
Rural e das Pescas, de 17 de Dezembro de 2008, e após a emissão
de declaração de inexistência de pessoal em situação de mobilidade
especial no âmbito do sigaME, de 17 de Dezembro de 2008, foi Alzira
Batista Xavier Costa, assistente administrativa especialista, da carreira
de assistente administrativo, do mapa de pessoal da Secretaria-Geral
do Ministério da Agricultura, do Desenvolvimento Rural e das Pescas,
transferida para o mapa de pessoal desta Direcção-Geral com a categoria de assistente administrativa especialista, da carreira de assistente
administrativo, com efeitos a 15 de Dezembro de 2008, considerando-se
nesta data exonerada do respectivo lugar de origem.
(Não carece de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)
31 de Dezembro de 2008. — A Subdirectora-Geral, Luísa Barata.

Direcção-Geral do Tesouro e Finanças
Aviso (extracto) n.º 1261/2009
Em conformidade com o disposto no n.º 2 da Portaria n.º 597/2005,
publicada no Diário da República, 1.ª Série — B, n.º 137, de 19 de Julho
de 2005, dá-se conhecimento que a taxa supletiva de juros moratórios
relativamente a créditos de que sejam titulares empresas comerciais,
singulares ou colectivas, nos termos do § 3.º do artigo 102.º do Código
Comercial, em vigor no 1.º semestre de 2009 é de 9,50 %.
2 de Janeiro de 2009. — O Director-Geral, Carlos Durães da Conceição.
Despacho (extracto) n.º 1501/2009
Designo para me substituir no dia 26 de Dezembro de 2008, o
subdirector-geral do Tesouro e Finanças, licenciado José António Monteiro Barreiro.
23 de Dezembro de 2008. — O Director-Geral, Carlos Durães da
Conceição.
Despacho n.º 1502/2009
Considerando que, nos termos da alínea a) do n.º 1 do artigo 25.º dos
Estatutos do Instituto de Gestão da Tesouraria e do Crédito Público, I. P.
(IGCP), aprovados pelo Decreto-Lei n.º 160/96, de 4 de Setembro, na
versão que lhe foi introduzida pelos Decretos-Leis n.os 28/98, de 11 de
Fevereiro, 2/99, de 4 de Janeiro, 455/99, de 5 de Novembro, 86/2007, de
29 de Março, e 273/2007, de 30 de Julho, constitui receita do IGCP uma
comissão de gestão anual cujo montante, em cada ano, não poderá ser
inferior ao valor equivalente a 0,1 % do stock da dívida pública directa
do Estado existente em 31 de Dezembro do ano anterior, nem superior
a 0,15 % do mesmo stock;
Considerando que o valor estimado para o stock da dívida pública
directa do Estado existente a 31 de Dezembro de 2008 é de cerca de
118,34 mil milhões de euros:
Determino:
1 — A comissão de gestão a atribuir ao IGCP em 2009 é fixada em
11,834 milhões de euros.

2 — O saldo apurado no fim do exercício de 2008 não transitará
para 2009.
3 — A comissão de gestão integrará o cômputo dos encargos do Estado com a dívida pública em 2009, sendo reflectida no correspondente
capítulo orçamental.
26 de Dezembro de 2008. — O Secretário de Estado do Tesouro e
Finanças, Carlos Manuel Costa Pina.
Despacho (extracto) n.º 1503/2009
Por despacho de 29 de Dezembro de 2008 do Director-Geral do
Tesouro e Finanças, no uso de competência própria:
Sofia Alexandra Dantas Figueiredo Costa, Técnica Superior Especialista, grau 3, nível 3 do quadro da Agência Nacional de Compras, E.P.E.
(ANCP) — nomeada definitivamente, precedendo concurso, em lugar
de técnico superior principal, da carreira técnica superior do quadro de
pessoal da Direcção-Geral do Tesouro e Finanças, com efeitos a 1 de
Janeiro de 2009, nos termos dos n.os 1 e 2 do artigo 41.º do Decreto-Lei
n.º 204/98, de 11 de Julho, n.º 8 do artigo 6.º do Decreto-Lei n.º 427/89,
de 07 de Dezembro, e alínea c) do n.º 2 do artigo 2.º do Decreto-Lei
n.º 419/99, de 21 de Outubro.
(Isento de fiscalização prévia do Tribunal de Contas)
29 de Dezembro de 2008 — A Directora de Serviços, Rosa Raposeiro.
Despacho (extracto) n.º 1504/2009
Para os devidos efeitos, se torna público que por despacho, de 12 de
Dezembro de 2008, do Presidente do Conselho Directivo do Instituto
de Gestão da Tesouraria e do Crédito Público, I.P. e por despacho, de
29 de Dezembro de 2008, do Director-Geral do Tesouro e Finanças,
foi autorizada a transferência da técnica de fazenda principal, Rute
José Estorninho Carreira, do mapa de pessoal do Instituto de Gestão da
Tesouraria e do Crédito Público, I.P. para o mapa de pessoal da Direcção-Geral do Tesouro e Finanças, nos termos da alínea a) do n.º 1 do
artigo 4.º da Lei n.º 53/06, de 7 de Dezembro, com efeitos a partir do
dia 1 de Fevereiro de 2009. (Isento de fiscalização prévia do Tribunal
de Contas).
29 de Dezembro de 2008. — A Subdirectora-Geral, Isabel M. Silva
Ressurreição.
Despacho (extracto) n.º 1505/2009
Para os devidos efeitos, se torna público que por despacho, de 15
de Dezembro de 2008, da Directora-Geral das Autarquias Locais e por
despacho, de 29 de Dezembro de 2008, do Director-Geral do Tesouro e
Finanças, foi autorizada a transferência do técnico superior de 1.ª classe,
licenciado Cláudio José Sarmento da Silva, do mapa de pessoal da Direcção-Geral das Autarquias Locais — DGAL, para o mapa de pessoal
da Direcção-Geral do Tesouro e Finanças para a categoria de Técnico
Superior do Tesouro Principal, nos termos da alínea b) do n.º 1 do artigo
4.º da Lei n.º 53/06, de 7 de Dezembro, com efeitos a partir de 29 de
Dezembro de 2008. (Isento de fiscalização prévia do Tribunal de Contas)
29 de Dezembro de 2008. — A Subdirectora-Geral, Isabel M. Silva
Ressurreição.
Despacho (extracto) n.º 1506/2009
Para os devidos efeitos, torna-se público que por despacho, de 19
de Dezembro de 2008, da Vice-Presidente do Conselho Directivo do
Instituto Nacional de Engenharia, Tecnologia e Inovação, I. P., e por
despacho, de 29 de Dezembro de 2008, do Director-Geral do Tesouro e
Finanças, foi autorizada a transferência da técnica superior de 1.ª classe,
licenciada Clara Susana Pereira da Silva Santos, do quadro de pessoal do
Instituto Nacional de Engenharia e Inovação, I.P. para o mapa de pessoal
da Direcção-Geral do Tesouro e Finanças para a categoria de Técnico
Superior do Tesouro Principal, nos termos da alínea b) do n.º 1 do artigo 4.º da Lei n.º 53/06, de 7 de Dezembro, com efeitos a partir de 29 de
Dezembro de 2008. (Isento de fiscalização prévia do Tribunal de Contas).
29 de Dezembro de 2008. — A Subdirectora-Geral, Isabel M. Silva
Ressurreição.
Despacho (extracto) n.º 1507/2009
Por despacho de 30 de Dezembro de 2008 do Director-Geral do
Tesouro e Finanças, no uso de competência própria:
Manuel Dias Pires Simão, José Manuel Carvalho, Maria Amélia
Monteiro Alves dos Santos, Francisco António Martinho Parreira, Maria

