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da alínea c) do n.º 1 do artigo 24.º do Decreto-Lei n.º 557/99, de 17 de
dezembro, foi nomeado, em regime de substituição, no cargo de adjunto
de chefe de finanças, José Ferraz Vicente Madeira, no S.F. de Torres
Novas, por vacatura do lugar, com efeitos a 01.09.2017.
12 de setembro de 2017. — O Chefe de Divisão, Manuel Pinheiro.
310820299
Aviso (extrato) n.º 8525/2018
Por despacho da Diretora Geral da Autoridade Tributária e Aduaneira,
de 31.08.2017, proferido nos termos do artigo 12.º, artigo 13.º e alínea a)
do n.º 1 do artigo 24.º do Decreto-Lei n.º 557/99, de 17 de dezembro,
foram nomeadas, em regime de substituição, nos cargos de chefe de
finanças, Luísa Maria Luz Marques Santos, no S.F. da Nazaré, por
vacatura do lugar, com efeitos a 01.08.2017 e Teresa Maria Custódio
Santos Luís, no S.F. de Caldas da Rainha, por vacatura do lugar, com
efeitos a 23.08.2017.
12 de setembro de 2017. — O Chefe de Divisão, Manuel Pinheiro.
310820347
Aviso (extrato) n.º 8526/2018
Por despacho da Diretora Geral da Autoridade Tributária e Aduaneira, de 27.07.2017, proferido nos termos do artigo 12.º, artigo 13.º e
do n.º 4 do artigo 24.º do Decreto-Lei n.º 557/99, de 17 de dezembro,
foram nomeados, em regime de substituição, nos cargos de adjuntos de
chefe de finanças, António Damas Domingos Mesquita, no S.F. Castelo
Branco 2, por vacatura do lugar, com efeitos a 01.06.2017, Nuno Manuel
Sousa Alves, no S.F. Cascais 2, por impedimento do titular do cargo, com
efeitos a 05.06.2017 e Paulo Jorge Dias Félix, no S.F. Castelo Branco 2,
por vacatura de lugar, com efeitos a 01.06.2017.
20 de setembro de 2017. — O Chefe de Divisão, Manuel Pinheiro.
310820274
Aviso n.º 8527/2018
Informam-se os interessados que, por despacho de 21/05/2018 da
Diretora-Geral da Autoridade Tributária e Aduaneira foi nomeado o
júri do estágio para ingresso na categoria de técnico de administração
tributária adjunto (TATA) nível 1, tendo em vista a ocupação de 120
postos de trabalho, previstos e não ocupados e dos que vierem a vagar no
prazo de validade do concurso aberto por aviso divulgado no Diário da
República, 2.ª série, n.º 93, de 15 de maio de 2017 que por despacho de
05/03/2018, da referida categoria, da carreira de técnico de administração
tributária adjunto, do grau 2 do Grupo de Pessoal de Administração
Tributária (GAT) do mapa de pessoal da AT, sendo o júri constituído
pelos seguintes elementos:
Presidente: José Maria Isaac de Carvalho, Diretor de Finanças de
Santarém
Vogais efetivos:
Maria José Alves Dantas da Fonseca Lopes, Diretora de Finanças
Adjunta de Lisboa, que substituirá o presidente nas suas faltas e impedimentos;
Gina Maria Martins Gomes, Diretora de Finanças Adjunta de Aveiro
Vogais suplentes:
Francisco Carlos da Silva Lima Dias, Diretor de Finanças de Faro
Maria do Amparo Gonçalves Morais Plancha, Chefe de Divisão de
Tributação e Cobrança da DF de Évora
11 de junho de 2018. — O Chefe de Divisão, Manuel Pinheiro.
311418321
Aviso n.º 8528/2018
Por despacho de 18 de maio de 2018 do Subdiretor-Geral da Área
de Recursos Humanos e Formação (por delegação de competências
da Senhora Diretora-Geral), e após anuência da Câmara Municipal de
Lagoa — Açores, foi autorizada a consolidação definitiva da mobilidade
na categoria da trabalhadora Ana Patrícia Correia da Costa assistente
técnica no mapa de pessoal da Autoridade Tributária e Aduaneira, colocada na Direção de Finanças de Ponta Delgada, nos termos do disposto
no artigo 99.º da Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, com efeitos a 1 de
junho de 2018.
11 de junho de 2018. — O Chefe de Divisão, Manuel Pinheiro.
311416937

Aviso n.º 8529/2018
Informam-se os interessados que, por despacho de 08/03/2018 da
Diretora-Geral da Autoridade Tributária e Aduaneira foi nomeado
o júri do estágio para ingresso na categoria de segundo-verificador
superior, tendo em vista a ocupação de 20 postos de trabalho, previstos e não ocupados conforme previsto no concurso aberto por
aviso divulgado no Diário da República, 2.ª série, n.º 141, de 25 de
julho de 2016, da referida categoria, da carreira de técnico superior
aduaneiro, do mapa de pessoal da AT, sendo o júri constituído pelos
seguintes elementos:
Presidente: Fernando António da Silva Campos Pereira — Diretor
da Alfândega de Aveiro
Vogais Efetivos:
João Manuel de Jesus Gomes — Diretor da Alfândega de Peniche
Joaquim Manuel Coutinho Alves Ferreira — Diretor da Alfândega
de Braga
Vogais Suplentes:
Maria das Dores S. M. Soares Craveiro — Diretora de Alfândega
Adjunta
Francisco José Souto Marques — Reverificador
11 de junho de 2018. — O Chefe de Divisão, Manuel Pinheiro.
311418443
Aviso (extrato) n.º 8530/2018
Por despacho da Senhora Diretora-geral da Autoridade Tributária e
Aduaneira de 2018.06.11, nos termos do artigo 27.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 dada pela Lei n.º 128/2015, de 03 de
setembro, foram designados, nos cargos a seguir indicados, em regime
de substituição, com efeitos a 01 de junho de 2018:
a) Ana de Jesus Lopes Mira Salgado, no cargo de Diretora Adjunta
da UGC, por vacatura de lugar, ficando, nos termos do disposto na parte
final do n.º 1 do artigo 26-A da Lei n.º 2/20047, de 15 de janeiro, com as
alterações posteriores, a comissão de serviço da trabalhadora no cargo de
Chefe de Divisão de Gestão e Assistência Tributária (DGAT) da UGC,
suspensa pelo período máximo de quatro anos;
b) José Filipe Sousa Neves, no cargo de Chefe de Divisão de Gestão
e Assistência Tributária (DGAT) da UGC, por impedimento da titular
Ana de Jesus Lopes Mira Salgado;
c) João Pedro Guerreiro Correia, no cargo de Chefe de Divisão de
Pessoas Singulares (DPS) da UGC, por vacatura de lugar;
d) Paulo Fernando Cruz Palma, no cargo de Chefe de Divisão de
Justiça Tributária (DJT) da UGC, por vacatura de lugar;
e) Nuno Miguel Mendes de Carvalho, no cargo de Chefe de Divisão
de Gestão de Créditos Tributários (DGCT) da UGC, por vacatura de
lugar.
12 de junho de 2018. — O Chefe de Divisão, Manuel Silvares Pinheiro.
311420354
Aviso (extrato) n.º 8531/2018
Por despacho, de 7/06/2018, do Subdiretor-Geral Damasceno Dias,
emitido no uso das competências que lhe foram delegadas pela Diretora-Geral da Autoridade Tributária e Aduaneira, em cumprimento do Acórdão do Tribunal Central Administrativo Sul, proferido em sede de recurso jurisdicional no processo n.º 7322/11, procede-se à nomeação na
categoria de segundo-verificador superior, da carreira técnica superior
aduaneira, do trabalhador Carlos Augusto Fernandes Marques, com
efeitos reportados a 17/06/2005.
12 de junho de 2018. — O Chefe de Divisão, Manuel Pinheiro.
311420224

FINANÇAS E JUSTIÇA
Gabinetes das Secretárias de Estado da Administração
e do Emprego Público e Adjunta e da Justiça
Despacho n.º 6109/2018
O Decreto-Lei n.º 490/99, de 17 de novembro, possibilita, mediante
a verificação de circunstâncias específicas, a condução de viaturas ofi-

