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de janeiro de 2004; adjunta diplomática do Primeiro -Ministro, em 15 
de julho de 2005; conselheira de embaixada, em 21 de junho de 2006; 
na Embaixada em Washington, em 1 de outubro de 2009; Cônsul -geral 
em Hamburgo, em 24 de junho de 2013; Coordenadora do Gabinete de 
Apoio ao Investimento da Diáspora, em 29 de agosto de 2017.

312214413 

 FINANÇAS
Gabinete da Secretária de Estado da Administração 

e do Emprego Público
Despacho n.º 4349/2019

Ao abrigo do Decreto-Lei n.º 89-G/98, de 13 de abril, foi concedida 
a Maria Alexandra Tendeiro Caldas Duque, licença especial para o 
exercício de funções transitórias na Região Administrativa Especial de 
Macau, e que requereu a respetiva renovação, nos termos previstos no 
citado diploma.

Assim, nos termos e ao abrigo do n.º 2 do artigo 1.º do Decreto-Lei 
n.º 89-G/98, de 13 de abril, em conjugação com a alínea j) do n.º 3 do 
Despacho n.º 8138/2017, publicado no Diário da República, 2.ª série, 
n.º 181, de 19 de setembro, determino que seja renovada a licença es-
pecial para o exercício de funções transitórias na Região Administrativa 
Especial de Macau, concedida a Maria Alexandra Tendeiro Caldas Du-
que, pelo período de dois anos, e com efeitos a partir de 1 de dezembro 
de 2018.

3 de abril de 2019. — A Secretária de Estado da Administração e do 
Emprego Público, Maria de Fátima de Jesus Fonseca.

312218894 

 Autoridade Tributária e Aduaneira

Aviso n.º 7380/2019
Por despacho de 01 de abril de 2019 do Senhor Subdiretor -Geral da 

Autoridade Tributária e Aduaneira, e após anuência da Secretaria -Geral 
da Presidência do Conselho de Ministros, foi autorizada a consolidação 
definitiva da mobilidade interna na categoria de Técnica Superior, de 
Ana Rita Sequeira Martins Alves Pereira de Almeida Costa, no mapa de 
pessoal da Autoridade Tributária e Aduaneira, para exercer funções na 
Direção de Serviços de Consultadoria Jurídica e Contencioso, nos termos 
do disposto no artigo 99.º da Lei n.º 35/2014, de 20 de junho.

5 de abril de 2019. — O Chefe de Divisão, Manuel Pinheiro.
312208882 

 Aviso n.º 7381/2019
Por despacho de 01 de abril de 2019 do Senhor Subdiretor-Geral da 

Autoridade Tributária e Aduaneira, e após anuência da Secretaria-Geral 
da Presidência do Conselho de Ministros, foi autorizada a consolidação 
definitiva da mobilidade interna na categoria de Técnico de Informática, 
de António José Martinho Tenera, no mapa de pessoal da Autoridade 
Tributária e Aduaneira, para exercer funções na Direção de Serviços 
de Formação, nos termos do disposto no artigo 99.º da Lei n.º 35/2014, 
de 20 de junho.

5 de abril de 2019. — O Chefe de Divisão, Manuel Pinheiro.
312208817 

 Aviso n.º 7382/2019
Por despacho de 01 de abril de 2019 do Senhor Subdiretor-Geral 

da Autoridade Tributária e Aduaneira, e após anuência da Biblioteca 
Nacional de Portugal, foi autorizada a consolidação definitiva da mo-
bilidade interna na categoria de Técnica Superior, de Susana Isabel 
Campos Raimundo Pereira, no mapa de pessoal da Autoridade Tributária 
e Aduaneira, para exercer funções na Direção de Serviços de Gestão 
de Recursos Financeiros, nos termos do disposto no artigo 99.º da Lei 
n.º 35/2014, de 20 de junho.

5 de abril de 2019. — O Chefe de Divisão, Manuel Pinheiro.
312208971 

 Aviso n.º 7383/2019
Por despacho de 9 de abril de 2019 do Subdiretor-Geral da Área de 

Recursos Humanos e Formação (por delegação de competências da Se-
nhora Diretora-Geral), e após anuência do Secretário-Geral dos Serviços 
Sociais da Polícia de Segurança Pública foi autorizada a consolidação 

definitiva da mobilidade relativamente ao trabalhador Nuno Miguel de 
Oliveira Prates com a categoria de técnico de informática Grau 2 Nível 1 
no mapa de pessoal da Autoridade Tributária e Aduaneira, colocado 
nos Serviços Centrais, nos termos do disposto no artigo 99.º da Lei 
n.º 35/2014, de 20 de junho.

9 de abril de 2019. — O Chefe de Divisão, Manuel Pinheiro.
312217168 

 FINANÇAS E CIÊNCIA, TECNOLOGIA 
E ENSINO SUPERIOR

Gabinetes do Ministro da Ciência, Tecnologia
e Ensino Superior e da Secretária

de Estado da Administração e do Emprego Público

Despacho n.º 4350/2019
O Despacho n.º 15409/2009, de 30 de junho, do Ministro de Estado 

e das Finanças, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 130, de 
8 de julho de 2009, prevê a atribuição do suplemento designado «abono 
para falhas», regulado pelo Decreto -Lei n.º 4/89, de 6 de janeiro, alterado 
pelo Decreto -Lei n.º 276/98, de 11 de setembro, e pela Lei n.º 64 -A/2008, 
de 31 de dezembro, aos trabalhadores titulares da categoria de assistente 
técnico da carreira geral de assistente técnico que ocupem postos de 
trabalho que, de acordo com a caracterização constante do mapa de 
pessoal, se reportem às áreas de tesouraria ou cobrança que envolvam 
a responsabilidade inerente ao manuseamento ou guarda de valores, 
numerário, títulos ou documentos.

Estabelece, ainda, que o reconhecimento do direito a «abono para 
falhas» a trabalhadores integrados noutras carreiras, ou titulares de outras 
categorias, se efetua mediante despacho dos membros do Governo da 
tutela e das Finanças e da Administração Pública.

Considerando que algumas trabalhadoras da Faculdade de Medicina 
Dentária da Universidade de Lisboa, ainda que não sejam titulares 
da categoria de assistente técnico, manuseiam e têm à sua guarda va-
lores, numerário, títulos e documentos, sendo por eles responsáveis, 
desde maio de 2016, no uso das competências delegadas pelo Despacho 
n.º 2384/2018, de 22 de fevereiro, do Ministro das Finanças, publi-
cado no Diário da República, 2.ª série, n.º 48, de 8 de março de 2018, 
determina -se o seguinte:

1 — Nos termos do disposto na alínea a) do n.º 2 do artigo 156.º 
do Código do Procedimento Administrativo, aprovado pelo Decreto-
-Lei n.º 4/2015, de 7 de janeiro, é reconhecido o direito ao suplemento 
designado «abono para falhas», regulado pelo Decreto -Lei n.º 4/89, de 
6 de janeiro, com as alterações introduzidas pelo Decreto -Lei n.º 276/98, 
de 11 de setembro, e pela Lei n.º 64 -A/2008, de 31 de dezembro, e do 
n.º 4 do artigo 159.º da Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas, 
aprovada pela Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, às seguintes trabalhadoras 
da Faculdade de Medicina Dentária da Universidade de Lisboa, enquanto 
perdurarem as condições que determinam a sua atribuição:

Ana Paula Almeida Pinheiro Ferreira, assistente operacional;
Paula Manuela da Cruz Cruchinho Ramos, assistente operacional;
Sónia Cláudia Moreira Nunes Vilela, assistente operacional.

2 — O montante pecuniário para abono para falhas corresponde 
ao fixado no n.º 9 da Portaria n.º 1553 -C/2008, de 31 de dezembro.

3 — O presente despacho produz efeitos a partir de 1 de maio de 
2016.

9 de abril de 2019. — O Ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino 
Superior, Manuel Frederico Tojal de Valsassina Heitor. — 5 de abril 
de 2019. — A Secretária de Estado da Administração e do Emprego 
Público, Maria de Fátima de Jesus Fonseca.

312220367 

 FINANÇAS E SAÚDE

Gabinetes dos Secretários de Estado 
do Orçamento e Adjunto e da Saúde

Portaria n.º 258/2019
A Unidade Local de Saúde de Castelo Branco, E. P. E., necessita de 

proceder à aquisição de Serviços para Assegurar a Realização de Sessões 
de Hemodiálise (Fornecimento de Consumíveis, Colocação de Equi-


