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 PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA

Decreto do Presidente da República n.º 159/2012

de 24 de outubro

O Presidente da República decreta, nos termos do ar-
tigo 135.º, alínea a), da Constituição, o seguinte:

É nomeado, sob proposta do Governo, o ministro pleni-
potenciário de 1.ª classe António Manuel Moreira Tânger 
Corrêa como Embaixador de Portugal não residente na 
República do Sudão.

Assinado em 8 de outubro de 2012.

Publique -se.

O Presidente da República, ANÍBAL CAVACO SILVA.

Referendado em 22 de outubro de 2012.

O Primeiro -Ministro, Pedro Passos Coelho. — O Minis-
tro de Estado e dos Negócios Estrangeiros, Paulo Sacadura 
Cabral Portas. 

 ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA

Resolução da Assembleia da República n.º 134/2012

Conta Geral do Estado de 2010

A Assembleia da República resolve, nos termos do dis-
posto no n.º 5 do artigo 166.º da Constituição, aprovar a 
Conta Geral do Estado do ano de 2010.

Aprovada em 12 de outubro de 2012.

A Presidente da Assembleia da República, Maria da 
Assunção A. Esteves. 

 MINISTÉRIOS DAS FINANÇAS 
E DA EDUCAÇÃO E CIÊNCIA

Portaria n.º 336/2012
de 24 de outubro

A missão, as atribuições e o tipo de organização in-
terna da Direção -Geral de Estatísticas da Educação e 
Ciência, do Ministério da Educação e Ciência, foram 
definidas pelo Decreto Regulamentar n.º 13/2012, de 
20 de janeiro.

Em desenvolvimento do diploma referido, a Portaria 
n.º 144/2012, de 16 de maio, determinou a estrutura nu-
clear do serviço e as competências das respetivas unidades 
orgânicas nucleares e estabeleceu o número máximo de 
unidades flexíveis e matriciais.

Importa agora proceder a um ajustamento do número 
máximo de unidades orgânicas flexíveis fixado.

Assim:
Ao abrigo do disposto no n.º 5 do artigo 21.º da Lei 

n.º 4/2004, de 15 de janeiro, manda o Governo, pelos Mi-

nistros de Estado e das Finanças e da Educação e Ciência, 
o seguinte:

Artigo 1.º
Alteração à Portaria n.º 144/2012, de 16 de maio

É alterado o artigo 6.º da Portaria n.º 144/2012, de 16 de 
maio, que passa a ter a seguinte redação:

«Artigo 6.º
O número máximo de unidades orgânicas flexíveis 

da DGEEC é fixado em cinco.»

Artigo 2.º
Entrada em vigor

A presente portaria entra em vigor no dia seguinte ao 
da sua publicação.

Pelo Ministro de Estado e das Finanças, Luís Filipe 
Bruno da Costa de Morais Sarmento, Secretário de Es-
tado do Orçamento, em substituição, em 10 de outubro de 
2012. — O Ministro da Educação e Ciência, Nuno Paulo 
de Sousa Arrobas Crato, em 26 de setembro de 2012. 

 Portaria n.º 337/2012
de 24 de outubro

A missão, as atribuições e o tipo de organização interna 
da Direção -Geral de Planeamento e Gestão Financeira do 
Ministério da Educação e Ciência foram definidos pelo 
Decreto Regulamentar n.º 19/2012, de 31 de janeiro.

Em desenvolvimento do diploma referido, a Portaria 
n.º 148/2012, de 16 de maio, determinou a estrutura nuclear 
do serviço e as competências das respetivas unidades.

Importa agora proceder a um ajustamento das compe-
tências da Direção de Serviços de Sistemas e Tecnologias 
da Informação e do número máximo de unidades orgânicas 
flexíveis fixado.

Assim:
Ao abrigo do disposto nos n.os 4 e 5 do artigo 21.º da 

Lei n.º 4/2004, de 15 de janeiro, manda o Governo, pelos 
Ministros de Estado e das Finanças e da Educação e Ciên-
cia, o seguinte:

Artigo 1.º
Alteração à Portaria n.º 148/2012, de 16 de maio

São alterados os artigos 3.º e 7.º da Portaria n.º 148/2012, 
de 16 de maio, que passam a ter a seguinte redação:

«Artigo 3.º
Direção de Serviços de Sistemas e Tecnologias da Informação

À Direção de Serviços de Sistemas e Tecnologias 
da Informação, abreviadamente designada por DSSTI 
compete:

a) Contribuir para a definição das políticas e estraté-
gias em matéria de sistemas de informação de suporte 
às áreas do planeamento, da gestão financeira e do pla-
neamento da rede escolar;

b) Assegurar a integração dos organismos do MEC 
e das escolas no sistema de administração financeira 
do Estado;




