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PARTE B

 ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA

Gabinete da Presidente

Despacho n.º 8691/2012
1 — Nos termos e para os efeitos do artigo 35.º do Código do Proce-

dimento Administrativo, aprovado pelo Decreto -Lei n.º 442/91, de 31 de 
janeiro, na redação dada pelo Decreto -Lei n.º 6/96, de 31 de janeiro, 
e do artigo 109.º, n.º 1, do Código dos Contratos Públicos, delego no 
Secretário -Geral da Assembleia da República, João Manuel Cabral 
Tavares, as seguintes competências:

1.1 — Autorizar a prática de todos os atos relativos aos procedimentos 
de contratação pública por mim iniciados, com exceção da decisão de 
escolha do procedimento, da aprovação das peças do procedimento, do 
ato de adjudicação e da autorização de despesa;

1.2 — Autorizar as despesas provenientes de alterações, variantes 
revisões de preços, trabalhos a mais ou a menos, trabalhos resultantes 
de erros e de omissões e contratos adicionais às empreitadas e às aqui-
sições de bens e serviços que sejam, nos termos da lei aplicável, da 
minha competência própria e cujo montante não ultrapasse o limite de 
competência própria do Secretário -Geral;

1.3 — Autorizar os funcionários parlamentares integrados nas car-
reiras de assessor parlamentar, de técnico parlamentar e programador a 
prestar trabalho em dias de descanso semanal, complementar e feriados 
ultrapassando fundamentadamente os limites fixados no Regime de 
Contrato de Trabalho no anexo I da Lei n.º 59/2008, de 11 de setembro, 
aplicável por força do disposto no artigo 30.º da Lei de Organização e 
Funcionamento dos Serviços da Assembleia da República (LOFAR), 
republicada pela Lei n.º 23/2003, de 30 de julho;

1.4 — Autorizar a inscrição e participação dos funcionários em mis-
sões de cooperação, estágios, congressos, reuniões, seminários, coló-
quios ou outras iniciativas semelhantes realizadas no estrangeiro, com 
observância das orientações gerais estabelecidas para a participação da 
AR em atos internacionais ou atividades de cooperação interparlamentar.

2 — Nos termos conjugados do artigo 36.º, n.º 1, do Código do Pro-
cedimento Administrativo e do artigo 24.º, n.º 3, da LOFAR autorizo 
a subdelegação, nos adjuntos do Secretário -Geral, das competências 
previstas no número anterior.

O presente despacho produz efeitos imediatos.

19 de junho de 2012. — A Presidente da Assembleia da República, 
Maria da Assunção A. Esteves.
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PARTE C

 PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS

Conselho de Ministros

Resolução n.º 25/2012
Nos termos do disposto no n.º 2 do artigo 7.º dos Estatutos do Instituto 

de Gestão da Tesouraria e do Crédito Público, I. P., aprovados em anexo 
ao Decreto -Lei n.º 160/96, de 4 de setembro, republicado em anexo ao 
Decreto -Lei n.º 455/99, de 5 de novembro, e alterado pelos Decretos -Leis 
n.os 86/2007, de 29 de março, 273/2007, de 30 de julho, e 69 -A/2009, 
de 24 de março, o presidente e demais membros do conselho diretivo 
são nomeados por resolução do Conselho de Ministros, sob proposta 
do membro do Governo responsável pela área das finanças, para um 
mandato de três anos, renovável por iguais períodos.

O presidente, Alberto Manuel Sarmento Soares, e o vogal, Luís 
Adriano Alberti de Varennes e Mendonça, do atual conselho diretivo, 
nomeados pela resolução n.º 8/2009, publicada no Diário da República, 
2.ª série, de 25 de fevereiro, terminaram o seu mandato, pelo que cumpre 
proceder à nomeação dos novos membros daquele órgão.

Foi ouvida, nos termos do n.º 3 do artigo 13.º do Decreto -Lei 
n.º 71/2007, de 27 de março, republicado em anexo ao Decreto -Lei 
n.º 8/2012, de 18 de janeiro, a Comissão de Recrutamento e Seleção 
para a Administração Pública, que se pronunciou favoravelmente sobre 
as nomeações constantes da presente resolução.

Assim:
Nos termos do n.º 2 do artigo 7.º dos Estatutos do Instituto de Gestão 

da Tesouraria e do Crédito Público, I. P., aprovados em anexo ao Decreto-
-Lei n.º 160/96, de 4 de setembro, republicado em anexo ao Decreto -Lei 
n.º 455/99, de 5 de novembro, e alterado pelos Decretos -Leis n.os 86/2007, 
de 29 de março, 273/2007, de 30 de julho, e 69 -A/2009, de 24 de março, e 
da alínea d) do artigo 199.º da Constituição, o Conselho de Ministros resolve:

1 — Nomear, sob proposta do Ministro de Estado e das Finanças, para 
o conselho diretivo do Instituto de Gestão da Tesouraria e do Crédito 
Público, I. P. (IGCP, I. P.), para o triénio 2012 -2014, João de Almada 
Moreira Rato e Cristina Maria Nunes da Veiga Casalinho, respetiva-
mente, para os cargos de presidente e vogal do conselho diretivo do 
IGCP, I. P., cujas idoneidade, experiência e competência profissionais, 
são patentes nas sinopses curriculares que constam do anexo à presente 
resolução e da qual fazem parte integrante.

2 — Estabelecer que a presente resolução produz efeitos a partir do 
dia 18 de junho de 2012.

14 de junho de 2012. — Pelo Primeiro -Ministro, o Ministro de Estado 
e das Finanças, Vítor Louçã Rabaça Gaspar.

ANEXO

Notas curriculares

(síntese)

Nota curricular de João de Almada Moreira Rato
1 — Dados pessoais:
Nome: João de Almada Moreira Rato.
Data de nascimento: 29 de setembro de 1971.

2 — Formação académica:
1993 — licenciatura em Economia na Universidade Nova de Lisboa.
2000 — doutoramento em Economia com especialização em Finanças 

pela University of Chicago.

3 — Atividade profissional atual:
Desde outubro de 2010 — diretor executivo da Morgan Stanley.

4 — Funções anteriores
2008 -2010 — CEO, sócio gerente da Nau Capital LLP;
2006 -2008 — diretor executivo da Lehman Brothers;
2003 -2006 — diretor da Lehman Brothers;
2000 -2003 — associado da Goldman Sachs;
2000 — estagiário de verão na Goldman Sachs;
1997 — estagiário de verão no Banco Bozano Simonsen.

5 — Outras atividades:
Vice -presidente do Forum da Competitividade de 2008 a 2012;
Relator da Plataforma para o Crescimento Sustentável de 2011 a 2012.

Nota curricular de Cristina Maria Nunes da Veiga Casalinho
1 — Dados pessoais:
Nome: Cristina Maria Nunes da Veiga Casalinho.
Data de nascimento: 3 de agosto de 1968.




