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artigo 19.º do Decreto -Lei n.º 117/2007, de 27 de Abril, alínea g) do 
artigo 1.º do Despacho n.º 19627/2007, 2.ª série, publicado no Diário 
da República n.º 167, de 30 de Agosto na redacção dada pelo Despacho 
n.º 20786/2008, 2.ª série, publicado no Diário da República n.º 153, de 8 
de Agosto, designo, em Comissão de Serviço, a técnica superior do mapa 
de pessoal do Ministério dos Negócios Estrangeiros Paula Pedro Lou-
reiro para o cargo de Chefe de Divisão de Planeamento, Programação e 
Avaliação integrada na Direcção de Serviços de Planeamento, Orçamento 
e Conta do Departamento Geral de Administração, da Secretaria -Geral 
do Ministério dos Negócios Estrangeiros.

2 — A funcionária é designada para o exercício do referido cargo 
por possuir reconhecida aptidão e experiência profissional adequada, 
conforme curriculum vitae em anexo.

Paula Pedro Loureiro, nasceu a 9 de Fevereiro de 1974, em Lis-
boa; licenciada em Economia pelo Instituto Superior de Economia e 
Gestão, da Universidade Técnica de Lisboa (UTL); pós -graduada em 
Estudos Europeus (variante Economia) pela Faculdade de Direito da 
Universidade de Coimbra e em Relações Internacionais pelo Instituto 
Superior de Ciências Sociais e Políticas da UTL; técnica superior do 
Ministério dos Negócios Estrangeiros desde Dezembro de 2001, tendo 
exercido funções no Gabinete de Organização, Planeamento e Avaliação 
(GOPA) e na Direcção de Serviços de Planeamento, Orçamento e Conta 
(ex -GOPA) do Departamento Geral de Administração do MNE; chefe 
da divisão de Planeamento, Programação e Avaliação (em regime de 
substituição) da Direcção de Serviços de Planeamento, Orçamento e 
Conta do Departamento Geral de Administração do MNE, desde 8 de 
Setembro de 2008.

8 de Março de 2010. — O Director do Departamento Geral de Ad-
ministração, Francisco Guerra Tavares.

203017763 

 Despacho (extracto) n.º 4694/2010
Por despacho de S. Ex.ª o Ministério de Estado e dos Negócios Estran-

geiros, de 25 de Fevereiro de 2010 e ao abrigo do disposto na alínea c) 
do n.º 1 do artigo 29.º do Decreto -Lei n.º 40 -A/98, de 27 de Fevereiro, 
a terceira -secretária de embaixada — Pessoal Diplomático do Minis-
tério dos Negócios Estrangeiros — Nathalie Viegas Gonçalves Granjo 
de Oliveira Barroso, transita para a situação de disponibilidade para 
acompanhar o cônjuge, com efeitos a 23 de Abril de 2010.

8 de Março de 2010. — O Director do Departamento Geral de Ad-
ministração, Francisco Guerra Tavares.

203017682 

 MINISTÉRIOS DOS NEGÓCIOS ESTRANGEIROS
E DA DEFESA NACIONAL

Despacho n.º 4695/2010
Ao abrigo do disposto no n.º 4 da Resolução do Conselho de Ministros 

n.º 12/2010, de 9 de Fevereiro:
1 — É nomeado para desempenhar o cargo de responsável de missão 

da estrutura de missão para a organização da Cimeira da Organização 

 MINISTÉRIO DAS FINANÇAS
E DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

Gabinete do Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais

Despacho n.º 4696/2010
Considerando a indisponibilidade do Portal das Finanças durante 

o dia de hoje, que impediu o cumprimento das obrigações fiscais ao 
nível da apresentação das declarações periódicas do IVA e respectivo 
pagamento, determino o seguinte:

O prazo de cumprimento das obrigações fiscais declarativas e de 
pagamento de IVA relativo ao mês de Janeiro de 2010 é prorrogado para 
o dia 12 do corrente mês, sem quaisquer acréscimos ou penalidades.

10 de Março de 2010. — O Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, 
Sérgio Trigo Tavares Vasques.

203017958 

 Direcção-Geral dos Impostos

Aviso (extracto) n.º 5502/2010
Nos termos do disposto no n.º 4 da parte II do Regulamento de Ava-

liação Permanente do pessoal do Grupo de Administração Tributária, 
notificam -se os interessados da classificação final da avaliação per-
manente, do ciclo de avaliação para inspector tributário nível 2, grau 
4 (ex -TEE — 1.º estágio), resultante da média prevista no n.º 3.7 do 
Regulamento, homologada por despacho de 03/03/2010 do Director-
-Geral, referente à trabalhadora Carla Inês Pinheiro Matos Macedo, 
autorizada a realizar segunda chamada do 2.º teste. 

do Tratado do Atlântico Norte (OTAN), em regime de comissão de 
serviço, o conselheiro de embaixada — pessoal diplomático do Mi-
nistério dos Negócios Estrangeiros — Fernando Manuel de Gouveia 
Araújo.

2 — O nomeado exerce o cargo em acumulação com o desempenho 
das suas actuais funções de encarregado de missão da estrutura de missão 
da presidência portuguesa da Conferência Ibero -Americana, as quais 
terminarão em 30 de Abril do ano em curso.

3 — A acumulação transitória de funções não dá direito a acréscimo 
de remuneração, sendo a remuneração relativa ao cargo para o qual é 
agora nomeado devida a partir de 1 de Maio de 2010.

4 — O presente despacho produz efeitos a partir de 1 de Março de 
2010.

10 de Março de 2010. — O Ministro de Estado e dos Negócios Estran-
geiros, Luís Filipe Marques Amado. — O Ministro da Defesa Nacional, 
Augusto Ernesto Santos Silva.

203017269 

N.º Func. Nome Class. estág. 1.º teste 2.º teste Class. final

18613 Carla Inês P. Matos Macedo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15,6 10,5 11 12,366

 Da homologação da classificação final cabe recurso hierárquico para o Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, no prazo de dez dias úteis a 
contar do dia imediato ao da publicação do presente Aviso, o qual deverá ser remetido pelo correio, em carta registada, para a Av. Infante D. Henrique 
n.º 1, 1149 -009 Lisboa, ou entregue pessoalmente na mesma morada, devendo, em ambos os casos, o recurso dar entrada no Serviço até ao último 
dia do prazo acima referido.

O processo encontra -se disponível para consulta no Núcleo de Acompanhamento da Avaliação Permanente da Direcção de Serviços de Gestão 
de Recursos Humanos, Rua do Comércio, n.º 49, 3.º, em Lisboa, diariamente, das 9.30 às 12.00 e das 14.30 às 17.00.

DSGRH, 08/03/2010. — O Director de Serviços, Laudelino Pinheiro.
203014993 

 Aviso (extracto) n.º 5503/2010
Por despacho de 2010/03/09 da Subdirectora -Geral, proferido no uso 

de competência delegada pelo Director -Geral dos Impostos, foi homolo-
gada a lista dos técnicos de administração tributária adjuntos que mudam 
para o nível 3 do grau 2 do GAT, ao abrigo do artigo 33.º do Decreto -Lei 
n.º 557/99 de 17 de Dezembro, com efeitos à data do despacho: 

N.º Func. Nome

12070 António Ferreira Romão
666 Carlos Jordão Cruz Jóia
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