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 Autoridade Tributária e Aduaneira

Despacho n.º 2210/2017
Tendo sido dado cumprimento ao estabelecido nos n.os 1 e 2 do ar-

tigo 21.º da Lei n.º 2/2004 de 15 de janeiro, alterada e republicada pela 
Lei n.º 64/2011, de 22 de dezembro, com a última redação introduzida 
pela Lei n.º 128/2015, de 03 de setembro e concluído o procedimento 
concursal de recrutamento e seleção para chefe de divisão, da Divisão 
de Inspeção Tributária VI (DIT VI), da Direção de Finanças de Lisboa, 
cargo de direção intermédia de 2.º grau, publicitado no Diário da Repú-
blica n.º 193, 2.ª série, de 07 de outubro de 2016, o júri, na ata final que 
integra o respetivo procedimento concursal, propôs, fundamentadamente, 
a designação do inspetor tributário nível 2, Paulo Manuel dos Santos 
Caetano, por reunir as condições exigidas para o cargo a prover.

Considerando os fundamentos apresentados pelo júri, o candidato 
revelou possuir competência técnica e aptidão para o exercício de fun-
ções de direção, coordenação e controlo, como as mais adequadas e 
indispensáveis para o exercício do cargo a prover.

Nestes termos, e atento o disposto nos n.os 9 e 10 do artigo 21.º da Lei 
n.º 2/2004, de 15 de janeiro alterada e republicada pela Lei n.º 64/2011, de 
22 de dezembro, com a última redação introduzida pela Lei n.º 128/2015, 
de 03 de setembro, concordo com a proposta do júri, pelo que designo 
no cargo de Chefe de Divisão de Inspeção Tributária VI (DIT VI), da 
Direção de Finanças de Lisboa, em comissão de serviço, pelo período 
de três anos, o inspetor tributário nível 2, Paulo Manuel dos Santos 
Caetano, com efeitos a 01 de fevereiro de 2017.

20 de fevereiro de 2017. — A Diretora -Geral, Helena Maria José 
Alves Borges.

Síntese Curricular
I — Dados pessoais
Nome: Paulo Manuel dos Santos Caetano
Data de nascimento. 22 de fevereiro de 1970

II — Categoria profissional
Inspetor Tributário Nível 2

III — Formação académica
1996 — Licenciatura em auditoria — ISCAL — Média 13 valores
2000 — Curso de Estudos Superiores Especializados em Contabili-

dade e Fiscalidade — ISCAL Média 14 valores
2003 — Curso de especialização em fiscalidade — ISCTE — Média 

16 valores
2008 — Pós graduação em Contabilidade Avançada e Fiscalida-

de — ISCTE - Média 15 valores
2010 — Mestrado em Contabilidade — ISCTE — Média 15 valores

IV — Experiência profissional
Desde novembro de 1995 até 14 de fevereiro de 2010 — Exercício 

de funções no âmbito da categoria de inspetor tributário;
Desde 15 de fevereiro de 2010 até 31 de janeiro de 2017 — Exercício 

de funções como chefe de equipa na área da inspeção tributária

V — Formação profissional
a) Como formando, diversas ações, nomeadamente, nas áreas da 

fiscalidade, contabilidade, informática, estratégias de gestão, formação 
de formadores, gestão do tempo;

b) Como formador, no âmbito do projeto e -fatura e dos bens em 
circulação.

310300067 

 Despacho n.º 2211/2017
Tendo sido dado cumprimento ao estabelecido nos n.os 1 e 2 do ar-

tigo 21.º da Lei n.º 2/2004 de 15 de janeiro, alterada e republicada pela 
Lei n.º 64/2011, de 22 de dezembro, com a última redação introduzida 
pela Lei n.º 128/2015, de 03 de setembro e concluído o procedimento 
concursal de recrutamento e seleção para o cargo de Diretor de Finanças 
Adjunto de Leiria, cargo de direção intermédia de 1.º grau, publicitado 
no Diário da República n.º 193, 2.ª série, de 07 de outubro de 2016, o 
júri, na ata final que integra o respetivo procedimento concursal, propôs, 
fundamentadamente, a designação do inspetor tributário assessor prin-
cipal, José Manuel Lourenço Gante, por reunir as condições exigidas 
para o cargo a prover.

Considerando os fundamentos apresentados pelo júri, o candidato 
revelou possuir competência técnica e aptidão para o exercício de fun-

ções de direção, coordenação e controlo, como as mais adequadas e 
indispensáveis para o exercício do cargo a prover.

Nestes termos, e atento o disposto nos n.os 9 e 10 do artigo 21.º 
da Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro alterada e republicada pela Lei 
n.º 64/2011, de 22 de dezembro, com a última redação introduzida pela 
Lei n.º 128/2015, de 03 de setembro, concordo com a proposta do júri, 
pelo que designo no cargo de Diretor de Finanças Adjunto de Leiria, 
em comissão de serviço, pelo período de três anos, o inspetor tributário 
assessor principal, José Manuel Lourenço Gante, com efeitos a 01 de 
março de 2017.

20 de fevereiro de 2017. — A Diretora -Geral, Helena Maria José 
Alves Borges.

Curriculum Vitae
1 — Identificação
José Manuel Lourenço Gante
Naturalidade: Freguesia de Soure, Concelho de Soure
Data de nascimento: 01 de novembro de 1958

2 — Formação académica
Licenciatura em Economia pela Faculdade de Economia da Univer-

sidade de Coimbra

3 — Situação profissional
Categoria: Inspetor Tributário Assessor Principal, desde 30/11/2010
Cargo: Diretor de Finanças Adjunto da Direção de Finanças de Leiria, 

em regime de substituição, desde 01/08/2010

4 — Experiência profissional
Chefe de Divisão da Divisão de Inspeção Tributária II na Direção de 

Finanças de Leiria, entre 14/01/2005 e 31/07/2010;
Coordenador de Equipas Inspetivas entre 1990 e 2005;
Técnico Economista, na Inspeção Tributária da Direção de Finanças 

de Leiria, desde agosto de 1987 (carreira onde permaneceu 12 anos);
Liquidador Tributário Estagiário, ingresso na DGCI em 1984.

5 — Outras funções profissionais
Entre 1994 e 2005, exercício das funções de Presidente das Comissões 

de Revisão da Matéria Coletável e Perito da Administração Fiscal no 
procedimento de revisão;

Membro das delegações portuguesas representando a DGCI em vários 
Seminários/Grupos de Trabalho organizados pela União Europeia/Fraude 
ao IVA;

Desde 1994, Coordenador Regional dos programas de acolhimento 
dos Inspetores Comunitários no âmbito dos Programas de intercâmbio 
“Matthaeus Tax” e “Fiscalis” realizados na Direção de Finanças de 
Leiria;

Representante de Sua Exa. o Senhor Ministro das Finanças, nas Co-
missões no âmbito de Processos Especiais de Recuperação de Empresas 
e Falências, de 1994 a 1996.

6 — Formação
Enquanto formador/monitor integra desde 1990 a bolsa de formadores 

da DGCI;
Coordenador do Estágio de Técnicos Economistas de 1991 -1992 na 

Direção de Finanças de Leiria;
Estágio junto da Administração Fiscal Francesa — Programa “Mat-

thaeus Tax” (1994);
Como conferencista e a convite de diversas entidades, em parceria 

com a Direção de Finanças de Leiria (OCC, APECA, ESTG -IPLeiria, 
NERLEI, etc.), participação em vários seminários de atualização fis-
cal/fiscalidade.

7 — Publicações
“Guia Temático do IVA” — Curso para Técnicos Tributários (1995);
“Fraude ao IVA — Experiência Portuguesa: Caracterização e Meto-

dologias de Controlo Fiscal”, em co -autoria (setembro de 2000);
IVA — Novas Regras de Faturação (2012);
IVA — Novas Regras na Circulação de Mercadorias (2013);
IVA — Análise das Recentes Alterações Fiscais (2015).
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 Despacho n.º 2212/2017
Nos termos do n.º 2 do artigo 46.º do Código do Procedimento Admi-

nistrativo, do artigo 62.º da Lei Geral Tributária (LGT) e ao abrigo das 
autorizações concedidas nos n.º 3.3 e 4.3 do Despacho n.º 13447/2016, 
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de 31 de outubro de 2016, publicado no Diário da República, 2.ª série, 
n.º 216, de 10 de novembro de 2016, da Diretora -geral da Autoridade 
Tributária e Aduaneira, subdelego as seguintes competências que me 
foram delegadas e subdelegadas:

1 — No Chefe da Divisão de Administração do Imposto sobre o Valor 
Acrescentado, Nuno Alexandre Costa Tinoco Lopes dos Santos:

a) Apreciar e decidir os pedidos de revisão dos atos tributários pre-
vistos no artigo 78.º da LGT, até ao montante de 25 000 EUR;

b) Apreciar e decidir os recursos hierárquicos previstos nos arti-
gos 66.º e 76.º do CPPT, até ao montante de imposto contestado de 
50 000 EUR.

2 — Nos Diretores de Finanças, dentro do âmbito da respetiva com-
petência territorial, com possibilidade de subdelegação nos respetivos 
Diretores de Finanças Adjuntos, as seguintes competências, sempre que 
estejam em causa matérias já objeto de sancionamento superior:

a) Apreciar e decidir os pedidos de revisão dos atos tributários pre-
vistos no artigo 78.º da LGT, até ao montante de 25 000 EUR;

b) Apreciar e decidir os recursos hierárquicos previstos nos arti-
gos 66.º e 76.º do CPPT, até ao montante de imposto contestado de 
50 000 EUR.

3 — O presente despacho produz efeitos a 26 de setembro de 2016, 
ficando, por este meio, ratificados todos os atos entretanto praticados 
no âmbito desta subdelegação de competências e que não se encontrem 
abrangidas em despachos anteriores.

24 de fevereiro de 2017. — A Diretora de Serviços, Maria Emília 
Alves Pimenta.

310299307 

 Direção-Geral da Administração
e do Emprego Público

Aviso n.º 2653/2017

Abertura de concurso interno de ingresso com vista ao recrutamento 
de trabalhadores, com vínculo de emprego público, para ocupa-
ção de dois postos de trabalho do mapa de pessoal da Direção-
-Geral da Administração e do Emprego Público, da carreira (não 
revista) de especialista de informática e categoria de especialista 
de informática do grau 1, nível 2, na modalidade de contrato de 
trabalho em funções públicas por tempo indeterminado.

1 — Nos termos do disposto na Lei Geral do Trabalho em Funções 
Públicas (LTFP), aprovada em anexo à Lei n.º 35/2014, de 20 de ju-
nho, conjugado com o disposto no n.º 1 do artigo 28.º do Decreto -Lei 
n.º 204/98, de 11 de julho, e no Decreto -Lei n.º 97/2001, de 26 de março, 
torna -se público que, por meu despacho de 10 -10 -2016, se encontra 
aberto, pelo prazo de 15 dias úteis a contar da data da publicação do 
presente Aviso no Diário da República, concurso interno de ingresso 
com vista ao preenchimento de dois postos de trabalho da carreira (não 
revista) de Especialista de Informática e categoria de Especialista de 
Informática do grau 1, nível 2, do mapa de pessoal da Direção-Geral 
da Administração e do Emprego Público (DGAEP), para exercício de 
funções na modalidade de contrato de trabalho em funções públicas por 
tempo indeterminado.

1.1 — A Direção -Geral da Qualificação dos Trabalhadores em Fun-
ções Públicas (INA) emitiu a declaração de inexistência de trabalhadores 
em situação de requalificação nos termos dos artigos 265.º e seguintes 
da Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas (LTFP), aprovada pela 
Lei n.º 35/2014, de 20 de junho.

2 — Local e horário de trabalho — O local de trabalho situa -se nas 
instalações da Direção -Geral da Administração e do Emprego Público, 
sitas na Rua da Alfândega, n.º 5, 2.º, em Lisboa, em regime de horário 
de trabalho normal.

3 — Prazo de validade: O concurso é válido pelo prazo máximo de 
um ano, nos termos do n.º 1 do artigo 10.º do Decreto -Lei n.º 204/98, 
de 11 de julho.

4 — Áreas funcionais e caracterização dos postos de trabalho a ocu-
par: apoio à conceção, desenvolvimento e manutenção de sistemas de 
informação e apoio à exploração dos sistemas de informação, sistemas e 
comunicações, a desempenhar no Departamento de Gestão de Sistemas 
de Informação (DGSI) da DGAEP, cujas áreas de competências são 
as previstas no artigo 4.º da Portaria n.º 111/2012, de 27 de abril, das 
quais se destacam:

a) Propor e acompanhar o desenvolvimento e a implementação de 
soluções informáticas de apoio ao funcionamento e gestão da DGAEP;

b) Desenvolver e administrar as bases de dados existentes no âmbito 
da DGAEP;

c) Gerir e manter operacional toda a infraestrutura de comunicações, 
equipamento informático e suportes lógicos da DGAEP;

d) Garantir a segurança, confidencialidade e integridade da infor-
mação;

e) Implementar normas e configurações a que devem obedecer os 
meios individuais de computação;

f) Proceder à avaliação das necessidades de meios tecnológicos in-
dispensáveis ao funcionamento da DGAEP;

g) Efetuar a contratação dos sistemas e tecnologias de informação, 
realizando os respetivos estudos técnico  -financeiros;

h) Avaliar e garantir os padrões de qualidade dos sistemas de infor-
mação da DGAEP;

i) Assegurar o desenvolvimento e gestão da base de dados do Sistema 
de Informação da Organização do Estado.

5 — Posição remuneratória de referência. — A determinação do po-
sicionamento remuneratório terá em conta a aplicação conjugada do 
disposto na alínea b) do n.º 2 do artigo 8.º do Decreto -Lei n.º 97/2001, 
de 26 de março, dos artigos 38.º e 42.º da LOE de 2015, aplicáveis 
por remissão do artigo 19.º, n.º 1, da LOE de 2017, aprovada pela Lei 
n.º 42/2016, de 28 de dezembro, pelo que o posicionamento deverá ser 
efetuado na categoria de especialista de informática, grau 1, nível 2, no 
nível remuneratório entre 23/24 da tabela remuneratória única (TRU) 
aprovada pela Portaria n.º 1553 -C/2008, de 31 de dezembro, a que 
corresponde a remuneração mensal de € 1.647,74, após o período ex-
perimental, remunerado pelo nível remuneratório entre 18/19 da TRU 
a que corresponde a remuneração mensal de € 1.373,12.

6 — Requisitos de admissão: Os candidatos devem reunir os re-
quisitos, gerais e especiais de admissão, até ao último dia do prazo de 
candidatura.

6.1 — Requisitos gerais de admissão ao procedimento concursal:
a) Ser detentor de vínculo de emprego público por tempo indetermi-

nado, nos termos do disposto no n.º 3 do artigo 30.º da LTFP;
b) Reunir os requisitos gerais previstos no artigo 17.º da LTFP.

6.2 — Requisitos especiais (habilitações académicas): Constituem 
requisitos especiais os exigíveis para ingresso na carreira de Especialista 
de Informática, designadamente a posse do grau de Licenciatura em 
Informática, Gestão de Sistemas, Computação Informática, Matemática 
Aplicada ou Engenharia Informática.

7 — Formalização de candidaturas: apresentação das candidaturas 
deve ser efetuada mediante requerimento dirigido à Diretora -Geral 
da Administração e Emprego Público, com a indicação dos seguintes 
elementos:

a) Identificação completa do requerente (nome, filiação, naturalidade, 
data de nascimento, número e data de validade do bilhete de identi-
dade/cartão de cidadão, residência, código postal, telefone e endereço 
de correio eletrónico);

b) Identificação do vínculo de emprego público que detém, bem como 
da carreira e da categoria de que é titular e do serviço a que pertence;

c) Habilitações académicas;
d) Identificação do concurso a que se candidata, com indicação do 

número do respetivo aviso de abertura publicado no Diário da República;
e) Quaisquer outros elementos que os candidatos considerem rele-

vantes;
f) Declaração, sob compromisso de honra, de que preenche os requi-

sitos gerais de admissão ao concurso previstos no artigo 17.º da LTFP.

7.1 — Relativamente ao ponto 6.1., alínea b), do presente aviso de 
abertura, os candidatos são dispensados de apresentar, no momento da 
candidatura, os documentos comprovativos dos elementos nele exigidos, 
à exceção dos documentos das habilitações académicas e profissionais 
sendo obrigatória a declaração, sob compromisso de honra, no reque-
rimento, da situação em que se encontram relativamente aos mesmos.

7.2 — Apresentação: só é admissível a apresentação de candidatura 
com o requerimento, referido no ponto 7., devidamente assinado pelo 
candidato, sob pena de exclusão liminar do presente procedimento 
concursal.

7.3 — A apresentação da candidatura pode ser efetuada, até ao termo 
do prazo fixado no presente Aviso:

a) Diretamente nas instalações da DGAEP, sita na Rua da Alfândega, 
n.º 5, 2.º, 1149 -095, Lisboa, no horário de atendimento ao público: das 
9.00h às 12:30h e das 14:00h às 17:30h; ou

b) Através do envio, por correio registado com aviso de receção, para 
a morada indicada; em envelope fechado com a seguinte referência:

«Procedimento concursal para preenchimento de dois postos de 
trabalho da carreira de Especialista de Informática e categoria de 


