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Autoridade Tributária e Aduaneira

Aviso n.º 15049/2012
Despacho n.º 14502/2012
Por despacho de 11 de outubro de 2012, da Senhora Subdiretora-Geral,
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Tributária
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para
exercer
funções na Direção de Finanças de Ponta Delgada, nos
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de Direito;
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do
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do n.º 2 do artigo 60.º da Lei n.º 12-A/2008, de 27
Área de Economia;
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2012. — O Chefe
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regime de subsÁrea deManuel
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tituição,
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Área de Informação Estatística;
Área de Ciências Matemáticas;
Área de Finanças;
Área de Tecnologias de Informação.
2 — No aviso de abertura dos concursos poderão ser definidas quotas
de admissão por áreas de formação.
3 — Para efeitos do disposto no n.º 2 do artigo 28.º do Decreto-Lei n.º 557/99, de 17 de dezembro, mantém-se em vigor o Despacho
n.º 12329/2003, de 28/05/2003 do Diretor-Geral dos Impostos, publicado
na 2.ª série do Diário da República, n.º 147, de 28/06/2003.
19 de outubro de 2012. — O Diretor-Geral, José A. de Azevedo Pereira.

