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Em Maio de 2003, por despacho do SEAF, foi afecto ao Núcleo
de Implementação da Reforma dos Impostos sobre o Património;

Em Maio de 2005, por despacho do SEAF, foi afecto ao Núcleo
para a Modernização da Justiça Tributária;

Em 1 de Abril 2006, conforme o aviso n.o 4442/2006, publicado
no Diário da República, 2.a série, de 10 de Abril de 2006, nomeado,
em regime de substituição, no cargo de chefe de divisão de Liquidação
e Controlo (DSIMT).

Valorização profissional:

Participou em diversas acções de formação e valorização profis-
sional, designadamente em imposto sobre o rendimento de pessoas
colectivas, imposto sobre o rendimento de pessoas singulares, Plano
Oficial de Contabilidade, técnicas de amostragem aplicadas auditoria,
curso de Lei Geral Tributária, outros: RJIFNA, RITI, IVA, IRC,
IRS, ministrados pelo Centro de Formação da DGCI, reforma do
património — formação para formadores. Em Outubro de 2000 par-
ticipou num seminário no auditório do BNU, Lisboa, sobre o CPPT.
Curso de Formação de Formador. Em Maio de 2003, A Reforma
do Património, visita a Estado membro, França, no âmbito do pro-
grama de intercâmbio «Fiscalis». Em Setembro de 2005 frequentou
um seminário de alta direcção (SAD/INA) — Lei n.o 2/2004, de 15
de Janeiro. Seminário «Escola de gestão e liderança». Participou na
qualidade de monitor-formador em várias acções de monitoragem
interna.

Despacho n.o 8962/2007

De acordo com o previsto no n.o 5 do artigo 21.o da Lei n.o 2/2004,
de 15 de Janeiro, com a redacção introduzida pela Lei n.o 51/2005,
de 30 de Agosto, o júri do concurso de selecção para o provimento
do cargo de chefe de divisão de Administração do Imposto sobre
o Valor Acrescentado II (DAIVA II) da Direcção de Serviços do
Imposto sobre o Valor Acrescentado (DSIVA) apresentou a proposta
de nomeação de Maria Regina Campos Coimbra, como sendo a can-
didata que possui maior competência técnica e aptidão para o exercício
do referido cargo, correspondendo ao perfil exigido.

Nestes termos, e atento o disposto nos n.os 8 e 9 do artigo 21.o
da Lei n.o 2/2004, de 15 de Janeiro, com a redacção introduzida pela
Lei n.o 51/2005, de 30 de Agosto, concordo com a proposta do júri
pelo que nomeio no cargo de chefe de divisão de Administração
do Imposto sobre o Valor Acrescentado II (DAIVA II) da Direcção
de Serviços do Imposto sobre o Valor Acrescentado (DSIVA), em
comissão de serviço e pelo período de três anos, a técnica de admi-
nistração tributária assessora, grau 6, do grupo de pessoal da admi-
nistração tributária (GAT), Maria Regina Campos Coimbra, do qua-
dro de pessoal da Direcção-Geral dos Impostos.

16 de Abril de 2007. — O Director-Geral, Paulo Moita de Macedo.

Nota curricular

(resumo)

Identificação — Maria Regina Campos Coimbra.
Data de nascimento — 29 de Janeiro de 1960.
Estado civil — casada.
Habilitações académicas:

Licenciatura em Economia pelo Instituto Superior de Economia
e Gestão (ISEG), com a classificação final de 14 valores;

Frequência de mestrado em Economia e Política Social, no ISEG.

Actividade profissional:

De Janeiro de 1980 a Junho de 1982 — responsável pela área de
contabilidade de uma empresa comercial com sede em Lisboa;

De Julho a Dezembro de 1982 — início da actividade profissional
na DGCI, como tarefeira na extinta Repartição Central do Imposto
Complementar, tendo exercido funções de atendimento e de liqui-
dação;

13 de Dezembro de 1982 — nomeada liquidadora tributária esta-
giária na Repartição Central do Imposto Complementar;

Outubro de 1984 — nomeada liquidadora tributária de 2.a classe,
colocada no então 11.o Bairro Fiscal de Lisboa, tendo sido responsável
pelo Imposto de Capitais, Secções A e B, Imposto de Selo, Contencioso
(reclamações, impugnações e transgressões) e Imposto Profissional;

25 de Outubro de 1985 — nomeada liquidadora tributária de
1.a classe;

Janeiro de 1987 — destacada em comissão de serviço para a então
designada Direcção de Serviços de Informações e Apoio ao Con-
tribuinte (DSIAC);

25 de Outubro de 1988 — nomeada liquidadora tributária principal;
5 de Novembro de 1991 — nomeada técnica tributária, precedendo

concurso;

Setembro de 1996 — destacada, em comissão de serviço, no gabi-
nete do subdirector-geral do IVA, para exercer funções de assessora;

Dezembro de 1996 — nomeada subdirectora tributária, mantendo
as funções de assessora do gabinete do subdirector-geral do IVA.

Nestas funções fez parte do subgrupo de trabalho criado para avaliar
as consequências fiscais e aduaneiras da introdução do Euro, integrado
na Comissão Euro.

10 de Maio de 1999 — destacada para o Gabinete de Auditoria,
no qual exerceu funções de coordenação;

Janeiro de 2001 — colocada na Direcção de Serviços do IVA.

Neste serviço, para além das funções técnicas desempenhadas, fez
parte do grupo de trabalho que procedia à transposição para o orde-
namento jurídico nacional de directivas comunitárias, bem como à
elaboração de propostas para os Orçamentos de Estado;

23 de Fevereiro de 2005 — nomeada técnica de administração tri-
butária assessora;

Desde 1 de Janeiro de 2006 — exerce funções de chefe de divisão
de administração do IVA II da Direcção de Serviços do IVA, em
regime de substituição.

Formação profissional:

2005 — Seminário de Alta Direcção do INA;
2006 — curso de formação para formadores;
Frequência de várias acções de formação nas áreas de:

Contabilidade pública;
Fiscalidade;
Auditoria;
Gestão e liderança;
Informática (Excel, Word, Powerpoint).

Direcção-Geral de Protecção Social aos Funcionários
e Agentes da Administração Pública (ADSE)

Aviso n.o 8841/2007

Torna-se público que a partir de 3 de Maio de 2007 os termos
dos acordos previstos no artigo 37.o do Decreto-Lei n.o 118/83, de
25 de Fevereiro, que tenham por objecto a prestação de cuidados
de saúde no âmbito de consultas de clínica geral e de especialidades,
deixarão de seguir o modelo publicitado por aviso publicado no Diário
da República, 2.a série, n.o 21, de 26 de Janeiro de 1987.

4 de Maio de 2007. — O Director-Geral, Luís Manuel dos Santos
Pires.

Despacho n.o 8963/2007

O Decreto Regulamentar n.o 23/2007, de 29 de Março, definiu
a missão, atribuições e tipo de organização interna da Direcção-Geral
de Protecção Social aos Funcionários e Agentes da Administração
Pública (ADSE).

A Portaria n.o 351/2007, de 30 de Março, determinou a estrutura
nuclear dos serviços e as competências das respectivas unidades
orgânicas.

Ao abrigo do n.o 5 do artigo 21.o da Lei n.o 4/2004, de 15 de
Janeiro, criam-se as seguintes unidades orgânicas flexíveis:

1) Na Direcção de Serviços de Beneficiários é criada a Divisão
de Inscrição e Acordos, abreviadamente designada por DIA, com
as competências previstas nas alíneas a) a g) e j) a m) do artigo 2.o
da Portaria n.o 351/2007, de 30 de Março;

2) Na Direcção de Serviços de Administração de Benefícios são
criadas:

a) A Divisão de Controlo de Facturação, abreviadamente designada
por DICOF, com as competências previstas na alínea l) do artigo 3.o
da referida portaria;

b) A Divisão de Processamento de Comparticipações, abreviada-
mente designada por DPC, com as competências previstas nas alí-
neas m) a o) do artigo 3.o da referida portaria;

c) A Divisão de Estudos e Gestão de Rede, abreviadamente desig-
nada por DEGER, com as competências previstas nas alíneas a) a
j) do artigo 3.o da referida portaria;

3) Na Direcção de Serviços Administrativos e Financeiros são
criadas:

a) A Divisão Financeira, abreviadamente designada por DIF, com
as competências previstas nas alíneas a) a m) do artigo 5.o da referida
portaria;
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b) A Divisão de Aprovisionamento e Património, abreviadamente
designada por DAPAT, com as competências previstas nas alíneas n)
a p) do artigo 5.o da referida portaria;

c) A Divisão de Gestão de Recursos Humanos, abreviadamente
designada por DRH, com as competências previstas nas alíneas q)
a x) do artigo 5.o da referida portaria;

4) Na Direcção de Serviços de Informática é criada a Divisão de
Infra-Estruturas e de Gestão Aplicacional, abreviadamente designada
por DIGA, com as competências previstas nas alíneas a) a o) do
artigo 6.o da referida portaria;

5) Na Direcção de Serviços de Informação e Relações Públicas
são criadas:

a) A Divisão de Relações Públicas, abreviadamente designada por
DRP, com as competências previstas nas alíneas a) a h) do artigo 9.o
da referida portaria;

b) A Divisão de Gestão Documental, abreviadamente designada
por GEDOC, com as competências previstas nas alíneas i) a m) do
artigo 9.o da referida portaria.

O presente despacho produz efeitos desde 1 de Abril de 2007,
data da entrada em vigor do Decreto Regulamentar n.o 23/2007, de
29 de Março, e da Portaria n.o 351/2007, de 30 de Março.

30 de Abril de 2007. — O Director-Geral, Luís Manuel dos Santos
Pires.

Despacho n.o 8964/2007

Com a publicação do Decreto Regulamentar n.o 23/2007, de 29 de
Março, e da Portaria n.o 351/2007, de 30 de Março, foi aprovada
a orgânica da Direcção-Geral de Protecção Social aos Funcionários
e Agentes da Administração Pública (ADSE) e determinada a estru-
tura nuclear dos serviços e as competências das respectivas unidades
orgânicas. Assim, e nos termos da alínea c) do n.o 1 do artigo 25.o
da Lei n.o 2/2004, de 15 de Janeiro, na redacção dada pela Lei
n.o 51/2005, de 30 de Agosto, determina-se a manutenção das comis-
sões de serviço dos seguintes titulares de cargos de direcção inter-
média:

1) Licenciado Manuel Martins Neves Dias, no exercício do cargo
de director de serviços de Administração de Benefícios;

2) Licenciada Edorinda Mendes Rodrigues Alves Gonçalves, para
o exercício do cargo de directora de serviços Administrativos e
Financeiros;

3) Licenciado Paulo Guilherme Fernandes Lajoso, para o exercício
do cargo de director de serviços do Gabinete de Auditoria e
Planeamento;

4) Licenciada Maria de Lurdes Lemos Teixeira, para o exercício
do cargo de directora de serviços de Informação e Relações Públicas;

5) Licenciada Sandra Luísa Fernandes Ferreira Pereira Neves, para
o exercício do cargo de chefe de divisão de Infra-Estruturas e de
Gestão Aplicacional;

6) Licenciado Honório Artur Marques Nunes Gomes, para o exer-
cício do cargo de chefe de divisão de Inscrição e Acordos;

7) Licenciada Maria Amélia Martins Algodres Calisto Lopes, para
o exercício do cargo de chefe de divisão de Relações Públicas;

8) Licenciado Jacinto Manuel Salvador Guerreiro, para o exercício
do cargo de chefe de divisão de Gestão Documental;

9) Licenciada Rosa Maria Mendes Santos, para o exercício do cargo
de chefe de divisão de Aprovisionamento e Património.

O presente despacho produz efeitos desde 1 de Abril de 2007,
data da entrada em vigor do Decreto Regulamentar n.o 23/2007, de
29 de Março, e da Portaria n.o 351/2007, de 30 de Março.

4 de Maio de 2007. — O Director-Geral, Luís Manuel dos Santos
Pires.

Despacho n.o 8965/2007

Com a publicação da Portaria n.o 351/2007, de 30 de Março, foi
aprovada a estrutura nuclear dos serviços da Direcção-Geral de Pro-
tecção Social aos Funcionários e Agentes da Administração Pública
(ADSE) e fixadas as competências das respectivas unidades orgânicas.

Neste contexto, e com vista a assegurar o normal funcionamento
dos serviços, urge nomear os respectivos dirigentes.

Assim, ao abrigo dos n.os 1 e 2 do artigo 27.o da Lei n.o 2/2004,
de 15 de Janeiro, na redacção dada pela Lei n.o 51/2005, de 30 de
Agosto, nomeio, em regime de substituição, com efeitos a partir de
1 de Abril de 2007, a licenciada Maria de Lurdes Gameiro Brito
para exercer o cargo de directora de serviços de Consultadoria Médica
e de Verificação da Doença, visto possuir o perfil adequado à pros-
secução dos objectivos do serviço, sendo dotada de competência e

aptidão para o exercício do cargo, conforme decorre do respectivo
currículo académico e profissional.

4 de Maio de 2007. — O Director-Geral, Luís Manuel dos Santos
Pires.

Louvor n.o 218/2007

A técnica superior principal Maria de Lourdes Alves Catarino exer-
ceu funções na Direcção-Geral durante mais de 41 anos.

Iniciou e desenvolveu a sua actividade profissional na ADSE no
âmbito da área financeira, tendo ocupado lugares de chefia.

Ao longo de toda a sua carreira na Administração Pública, todos
lhe reconheceram competência técnica, profissionalismo e experiência,
a par das suas excepcionais capacidades de relacionamento pessoal.

Também a sua lealdade, sentido de responsabilidade, jovialidade,
objectividade e isenção caracterizaram a sua actividade profissional
exemplar, pelo que é de inteira justiça o público louvor que hoje
lhe atribuo.

4 de Maio de 2007. — O Director-Geral, Luís Manuel dos Santos
Pires.

Instituto de Informática

Aviso n.o 8842/2007

Por despachos de 30 de Março do director-geral do Orçamento
e de 9 de Abril de 2007 da directora-geral, em substituição, do Instituto
de Informática do Ministério das Finanças e da Administração Pública,
foi Elsa Marina Fernandes Lila da Costa, técnica de informática do
grau 2, nível 1, do quadro de pessoal da Direcção-Geral do Orçamento,
transferida, com a mesma categoria, para o quadro de pessoal deste
Instituto, com efeitos a partir de 1 de Abril de 2007, ficando simul-
taneamente exonerada do lugar de origem. (Não carece de visto ou
declaração de conformidade do Tribunal de Contas.)

19 de Abril de 2007. — A Directora-Geral, em substituição, Rosa
Maria Serieiro Bicho da Costa Peças.

MINISTÉRIOS DAS FINANÇAS E DA ADMINISTRAÇÃO
PÚBLICA E DA EDUCAÇÃO

Despacho n.o 8966/2007

O Decreto-Lei n.o 41/2007, de 21 de Fevereiro, criou a entidade
pública empresarial Parque Escolar, E. P. E., e aprovou os respectivos
estatutos, com o objectivo de assegurar o planeamento, gestão, desen-
volvimento e execução do programa de modernização e manutenção
da rede pública de escolas secundárias e outras afectas ao Ministério
da Educação.

Nos termos do n.o 2 do artigo 7.o dos Estatutos da Parque Escolar,
E. P. E., os membros do conselho de administração são nomeados
por resolução do Conselho de Ministros, sob proposta dos membros
do Governo responsáveis pelas áreas das finanças e da educação,
para um mandato de três anos.

A Resolução do Conselho de Ministros n.o 29/89, de 26 de Agosto,
define os níveis de remuneração mensal ilíquida dos membros dos
conselhos de gestão ou de administração das empresas públicas e
prevê, no seu n.o 18, para empresas que ainda não se encontrem
em fase de exploração, que a inclusão em grupo e a graduação da
complexidade da sua gestão sejam definidas por despacho conjunto
dos Ministros das Finanças e da tutela.

Assim, ao abrigo do disposto no n.o 18 da Resolução do Conselho
de Ministros n.o 29/89, de 26 de Agosto, determina-se:

1 — Considerando que a Parque Escolar, E. P. E., não se encontra
ainda em fase de exploração, pelo que não se torna possível proceder,
desde já, à respectiva classificação, a Parque Escolar, E. P. E., é
incluída, por força do presente despacho, no grupo A, com a graduação
de complexidade de nível 1.

2 — O presente despacho conjunto produz efeitos à data de início
de actividade da Parque Escolar, E. P. E.

19 de Abril de 2007. — O Ministro de Estado e das Finanças, Fer-
nando Teixeira dos Santos. — A Ministra da Educação, Maria de Lurdes
Reis Rodrigues.




