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12 — De acordo com o sorteio realizado no dia 10 de Janeiro de
2002 nas instalações da Comissão de Observação e Acompanhamento
dos Concursos para Cargos Dirigentes, a que se refere a acta n.o 4/2002
daquela Comissão, o júri terá a seguinte composição:

Presidente — Carlos Jorge Silva dos Santos Iglésias, director-
-adjunto.

Vogais efectivos:

1.o Francisco Duarte Lopes, chefe de divisão.
2.o Paula Alexandra dos Santos Crispim, chefe de divisão.

Vogais suplentes:

1.o José António Morujo, chefe de divisão.
2.o Ana Maria Fernandes Veiga, chefe de divisão.

13 — O 2.o vogal efectivo substituirá o presidente do júri nas suas
faltas e impedimentos.

21 de Janeiro de 2002. — O Director, António de Almeida Ribeiro.

MINISTÉRIO DAS FINANÇAS

Gabinete do Ministro

Despacho n.o 3319/2002 (2.a série). — Em execução do disposto
no Decreto-Lei n.o 42/91, de 22 de Janeiro, diploma quadro do regime
de retenção na fonte em sede de IRS, são aprovadas as tabelas de
retenção, construídas com base no quadro legal decorrente da Lei
n.o 109-B/2001, de 27 de Dezembro, e os correspondentes proce-
dimentos para a sua aplicação, bem como as taxas de juro a que
se referem os artigos 14.o e 16.o daquele diploma legal.

Assim:
Ao abrigo do disposto no n.o 5 do artigo 18.o do Decreto-Lei

n.o 42/91, de 22 de Janeiro, determino o seguinte:
1 — São aprovadas as tabelas de retenção na fonte, em euros, para

vigorarem durante o ano de 2002:

a) Tabelas de retenção I (não casado), II (casado, único titular)
e III (casado, dois titulares) sobre rendimentos do trabalho
dependente auferidos por titulares não deficientes e em cuja
aplicação deve observar-se o disposto nos artigos 2.o, 2.o-A
e 3.o do Decreto-Lei n.o 42/91, de 22 de Janeiro;

b) Tabelas de retenção IV (não casado), V (casado, único titular)
e VI (casado, dois titulares) sobre rendimentos do trabalho
dependente auferidos por titulares deficientes, a aplicar de
harmonia com o disposto no n.o 2 do artigo 4.o do Decreto-Lei
n.o 42/91, de 22 de Janeiro, tomando-se igualmente em con-
sideração os artigos 2.o, 2.o-A e 3.o do mesmo diploma;

c) Tabela de retenção VII sobre pensões, com excepção das pen-
sões de alimentos auferidas por titulares não deficientes, a
aplicar de harmonia com o disposto no artigo 5.o do Decre-
to-Lei n.o 42/91, de 22 de Janeiro;

d) Tabela de retenção VIII sobre pensões, com excepção das pen-
sões de alimentos auferidas por titulares deficientes, a aplicar
de harmonia com o disposto no artigo 5.o do Decreto-Lei
n.o 42/91, de 22 de Janeiro;

e) Tabela de retenção IX sobre pensões, com excepção das pen-
sões de alimentos, auferidas por titulares deficientes das For-
ças Armadas, abrangidas pelos Decretos-Leis n.os 43/76, de
20 de Janeiro, e 314/90, de 13 de Outubro.

2 — As tabelas de retenção a que se refere o número anterior
aplicam-se aos rendimentos a que se reportam, pagos ou colocados
à disposição de titulares residentes em território português, com excep-
ção das Regiões Autónomas dos Açores e da Madeira, devendo ainda
observar-se o seguinte:

a) Cada dependente com grau de invalidez permanente igual
ou superior a 60 % equivalerá, para efeitos de retenção na
fonte, a dois dependentes não deficientes;

b) Na situação de «casado, único titular», o cônjuge que, não
auferindo rendimentos da categoria A, seja portador de defi-
ciência que lhe confira um grau de invalidez permanente igual
ou superior a 60 % equivalerá, para efeitos de retenção na
fonte sobre rendimentos do trabalho dependente auferidos
pelo outro cônjuge, a um dependente não deficiente.

3 — A taxa de retenção a aplicar é a que corresponder:

a) Nas tabelas de retenção sobre rendimentos do trabalho depen-
dente, à intersecção da linha em que se situar a remuneração
com a coluna correspondente ao número de dependentes a
cargo;

b) Nas tabelas de retenção sobre pensões, à intersecção da linha
em que se situar o montante da pensão com a coluna cor-
respondente à situação pessoal.

4 — A taxa prevista no artigo 14.o do Decreto-Lei n.o 42/91, de
22 de Janeiro, é fixada, para vigorar em 2002, em 2,5 %, sendo a
prevista no artigo 16.o daquele decreto-lei equivalente à taxa dos juros
legais fixados nos termos do n.o 1 do artigo 559.o do Código Civil,
por força do disposto nos artigos 43.o e 35.o da lei geral tributária.

29 de Janeiro de 2002. — O Ministro das Finanças, Guilherme d’Oli-
veira Martins.

Tabelas de retenção na fonte para o continente — 2002

Tabela I — Trabalho dependente,
não casado

Tabela II — Trabalho dependente,
casado, único titular
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Tabela III — Trabalho dependente,
casado, dois titulares

Tabela IV — Trabalho dependente,
não casado — deficiente

Tabela V — Trabalho dependente,
casado, único titular — deficiente

Tabela VI — Trabalho dependente,
casado, dois titulares — deficiente

Tabela VII — Pensões



N.o 37 — 13 de Fevereiro de 2002 DIÁRIO DA REPÚBLICA — II SÉRIE 2903

Tabela VIII — Rendimentos de pensões
Titulares deficientes

Tabela IX — Rendimentos de pensões
Titulares deficientes das Forças Armadas

Direcção-Geral do Orçamento

Aviso n.o 1962/2002 (2.a série). — Aviso de abertura de concurso
para um lugar de director de contabilidade da Direcção de Serviços
de Gestão de Recursos Humanos da Direcção-Geral do Orça-
mento. — 1 — Faz-se público que, por despacho do Secretário de
Estado do Orçamento de 16 de Janeiro de 2002 e nos termos da
Lei n.o 49/99, de 22 de Junho, e do Decreto-Lei n.o 204/98, de 11
de Julho, se encontra aberto, pelo prazo de 10 dias úteis a contar
da data da publicação do presente aviso no Diário da República, con-
curso para preenchimento de um lugar vago no cargo de director
de contabilidade da Direcção de Serviços de Gestão de Recursos
Humanos do quadro do pessoal dirigente da Direcção-Geral do Orça-
mento, constante do mapa anexo ao Decreto-Lei n.o 344/98, de 6
de Novembro.

2 — Área de actuação — a referida nos artigos 14.o e 21.o do Decre-
to-Lei n.o 344/98, de 6 de Novembro, em conjugação com as com-
petências genéricas previstas na Lei n.o 49/99, de 22 de Junho.

3 — Promoção da igualdade de oportunidades entre homens e
mulheres — em cumprimento da alínea h) do artigo 9.o da Cons-
tituição, a Administração Pública, enquanto entidade empregadora,
promove activamente uma política de igualdade de oportunidades
entre os homens e mulheres no acesso ao emprego e na progressão
profissional, providenciando escrupulosamente no sentido de evitar
toda e qualquer forma de discriminação (despacho conjunto
n.o 373/2000, de 31 de Março).

4 — Validade do concurso — o concurso é válido pelo período de
um ano contado da data da publicitação da lista de classificação final.

5 — Legislação aplicável — ao presente concurso aplicam-se,
nomeadamente, os seguintes diplomas:

Lei n.o 49/99, de 22 de Junho;
Código do Procedimento Administrativo, publicado em anexo

ao Decreto-Lei n.o 6/96, de 31 de Janeiro;
Decreto-Lei n.o 204/98, de 11 de Julho;
Decreto-Lei n.o 344/98, de 6 de Novembro.

6 — Remuneração, local e condições de trabalho — a remuneração
é a fixada nos termos do Decreto-Lei n.o 353-A/89, de 16 de Outubro,
e legislação complementar, e as funções serão exercidas em Lisboa,
sendo as condições de trabalho e as regalias sociais as genericamente
vigentes para os funcionários da administração central.

7 — Requisitos gerais e especiais de admissão ao concurso — a este
concurso poderão candidatar-se os funcionários que preencham, até
final do prazo para apresentação das candidaturas, os requisitos gerais
previstos no artigo 29.o do Decreto-Lei n.o 204/98, de 11 de Julho,
e possuam, ainda, os requisitos especiais referidos numa das alíneas
seguintes:

a) Os previstos em todas as alíneas do n.o 1 do artigo 4.o da
Lei n.o 49/99, considerando-se adequada, para efeitos da alí-
nea a) da mesma disposição legal, a licenciatura em Direito;
ou,

b) Sejam detentores da categoria de subdirector de contabilidade
da carreira técnica contabilista, conforme previsto no n.o 3
do artigo 20.o do Decreto-Lei n.o 344/98.

8 — Condição preferencial (artigo 4.o, n.o 3, da Lei n.o 49/99) — a
condição preferencial de experiência considerada necessária ao desem-
penho do cargo ora posto a concurso consiste na posse de experiência
profissional na área de actuação da Direcção de Serviços de Gestão
de Recursos Humanos.

9 — Métodos de selecção — os métodos de selecção a utilizar são
os seguintes:

Avaliação curricular, com carácter eliminatório; e
Entrevista profissional de selecção.

9.1 — A avaliação curricular visa avaliar as aptidões do candidato
na área para que o concurso é aberto, com base na análise do respectivo
currículo profissional.

9.2 — A entrevista profissional de selecção visa avaliar, numa rela-
ção interpessoal e de forma objectiva e sistemática, as aptidões pro-
fissionais e pessoais dos candidatos.

10 — Classificação final — a classificação final dos concorrentes,
expressa numa escala de 0 a 20 valores, resulta da média aritmética
simples das classificações obtidas em todos os métodos de selecção,
considerando-se não aprovados os candidatos que, na avaliação cur-
ricular ou na classificação final, obtiverem classificação inferior a 9,5
valores.

10.1 — Em caso de igualdade de classificação final, a ordenação
dos candidatos admitidos é definida de acordo com os critérios de
preferência previstos no artigo 13.o, n.os 4 e 5, da Lei n.o 49/99.

11 — Critérios de apreciação e ponderação dos métodos de selecção
e sistema de classificação final — os critérios de apreciação e de pon-
deração da avaliação curricular e da entrevista profissional de selecção,
bem como o sistema de classificação final, incluindo a respectiva fór-
mula classificativa, constam de actas das reuniões do júri, que serão
facultadas aos candidatos sempre que solicitadas.

12 — Formalização das candidaturas:
12.1 — Forma, prazo e local de apresentação — as candidaturas

deverão ser apresentadas até ao termo do prazo fixado para a sua
apresentação e formalizadas em requerimento datado e assinado, redi-
gido em papel normalizado, dirigido ao director-geral do Orçamento
e acompanhado dos documentos referidos no n.o 12.3, podendo ser
entregue pessoalmente na Direcção-Geral do Orçamento, Direcção
de Serviços de Gestão de Recursos Humanos, Rua da Alfândega, 5
e 5-A, 2.o, 1194-004 Lisboa, ou remetido para o mesmo endereço,
por carta registada, com aviso de recepção, expedida até ao termo
do prazo referido no n.o 1 deste aviso;


