
Diário da República, 2.ª série — N.º 58 — 21 de março de 2012  10407

 Anúncio n.º 6251/2012

Projeto de Decisão relativo à classificação como Monumento de 
Interesse Público (MIP) do Edifício da Caixa Geral de Depósi-
tos, freguesia de Castelo Branco, concelho e distrito de Castelo 
Branco.
1 — Nos termos do artigo 23.º e para os efeitos do artigo 25.º do 

Decreto -Lei n.º 309/2009, de 23 de outubro, faço público que, com 
fundamento em parecer do Conselho Consultivo do ex - IPPAR, de 31/ 
05/ 2006, validado pelo despacho do Diretor Geral do IGESPAR, I. P., 
em 01/02/2012, é intenção deste instituto propor a S. Ex.ª o Secretário 
de Estado da Cultura a classificação como Monumento de Interesse 
Público (MIP), do Edifício da Caixa Geral de Depósitos, sito na Praça 
do Município, freguesia de Castelo Branco, concelho e distrito de Cas-
telo Branco, conforme planta de delimitação anexa, a qual faz parte 
integrante do presente Anúncio.

2 — Nos termos do artigo 27.º do Decreto -Lei n.º 309/2009, de 23 
de outubro, os elementos relevantes do processo estão disponíveis nas 
páginas eletrónicas dos seguintes organismos:

a) Direção Regional de Cultura do Centro (DRCC), www.culturacentro.pt;
b) IGESPAR, I. P., www.igespar.pt;
c) Câmara Municipal de Castelo Branco, www.cm -castelobranco.pt.

3 — O processo administrativo original está disponível para consulta 
na Direção Regional de Cultura do Centro (DRCC), Rua Olímpio Nicolau 
Rui Fernandes, n.º 1, 3000 -303 Coimbra.

4 — Nos termos do artigo 26.º do Decreto -Lei n.º 309/2009, de 23 de 
outubro, a consulta pública terá a duração de 30 dias úteis.

5 — Nos termos do artigo 28.º do mesmo decreto -lei, as observações 
dos interessados deverão ser apresentadas junto da DRCC, que se pro-
nunciará num prazo de 15 dias úteis.

6 — Caso não sejam apresentadas quaisquer observações, a clas-
sificação será publicada no Diário da República, nos termos do 
artigo 32.º do diploma legal acima referido, data a partir da qual se 
tornará efetiva.

13 de março de 2012. — O Diretor do IGESPAR, I. P., Elísio Sum-
mavielle. 

  
 205871864 

 MINISTÉRIO DAS FINANÇAS

Autoridade Tributária e Aduaneira

Aviso (extrato) n.º 4459/2012
Por despacho do Senhor Diretor-Geral da Autoridade Tributária e 

Aduaneira, de 22.12.2011, proferido nos termos do artigo 12.º, artigo 13.º 
e do n.º 4 do artigo 24.º do Decreto-Lei n.º 557/99, de 17 de dezembro, 
foram nomeados, em regime de substituição, no cargo de chefe de fi-
nanças, António José Morais Gavino do Couto, no S.F. de Sintra 4, por 
impedimento do titular do cargo, com efeitos a 1.01.2012, Ernestina 
Henriques Rodrigues Caldeira, no S.F. de Azambuja, por vacatura do 
lugar, com efeitos a 1.03.2012, Humberto Pereira Martins, no S.F. de 
Mafra, por vacatura do lugar, com efeitos a 1.01.2012, Isabel Filomena 
Aleixo Lourinho, no S.F. da Lourinha, por vacatura do lugar, com efeitos 
a 1.03.2012 e Maria Fernanda Antunes Barata, no S.F. de Sintra 2, por 
vacatura do lugar, com efeitos a 1.03.2012.

9 de fevereiro de 2012. — A Diretora de Serviços, em regime de 
substituição, Ângela Santos.

205870795 

 Aviso (extrato) n.º 4460/2012
Por despacho do Senhor Diretor -Geral da Autoridade Tributária e 

Aduaneira, de 22.12.2011, proferido nos termos do artigo 12.º, artigo 13.º 
e da alínea a) do n.º 1 e n.º 2 do artigo 24.º do Decreto -Lei n.º 557/99, de 
17 de dezembro, é mantida a nomeação, em regime de substituição, do 
técnico de administração tributária, nível 2, António Armando Ribeiro 
Galhofo, no cargo de chefe de finanças do S. F. de Castelo Branco 1, 
passando da situação de impedimento do titular do cargo, para vacatura 
do lugar, com efeitos a 1.11.2011.

9 de fevereiro de 2012. — A Diretora de Serviços, em regime de 
substituição, Ângela Santos.

205870884 

 Aviso (extrato) n.º 4461/2012
Por despacho do Senhor Diretor -Geral da Autoridade Tributária e 

Aduaneira, de 22.12.2011, proferido nos termos do artigo 12.º, artigo 13.º 
e da alínea c) do n.º 1 do artigo 24.º do Decreto -Lei n.º 557/99, de 17 
de dezembro, foram nomeados, em regime de substituição, no cargo 
de adjunto de chefe de finanças, Ana Paula Fernandes Gonçalves Lou-
vado Peralba, no S. F. de Lisboa 8, por vacatura do lugar, com efeitos a 
1.03.2012, Cristina Maria Nogueira de Sousa Matos Delgado, no S. F. 
de Lisboa 10 (Secção de Cobrança), por vacatura do lugar, com efeitos a 
1.03.2012, Maria Guilhermina Pires Bernardes Correia, no S. F. de Torres 
Vedras, por impedimento do titular do cargo, com efeitos a 1.03.2012, 
Carlos José Torres Pinheiro, no S. F. de Matosinhos 2, por impedimento 
do titular do cargo, com efeitos a 1.09.2011, Maria da Glória Machado 
Rodrigues, no S. F. de Mafra, por vacatura do lugar, com efeitos a 
1.01.2012 e Teresa Maria Mesquita Valente, no S. F. de Leiria 1, por 
impedimento do titular do cargo, com efeitos a 1.01.2012.

9 de fevereiro de 2012. — A Diretora de Serviços, em regime de 
substituição, Ângela Santos.

205870868 

 Aviso (extrato) n.º 4462/2012
Por despacho do Senhor Diretor -Geral da Autoridade Tributária e 

Aduaneira, de 22.12.2011, proferido nos termos do artigo 12.º, artigo 13.º 
e da alínea a) do n.º 1 e n.º 2 do artigo 24.º do Decreto -Lei n.º 557/99, 
de 17 de dezembro, foram nomeados, em regime de substituição, no 
cargo de chefe de finanças, Emília Rosa Moreira Silva Marques, no S.F. 
de Oliveira de Azeméis, por vacatura do lugar, com efeitos a 1.12.2011 
e Maria Catarina Madureira da Conceição Nabo Cardoso, no S.F. de 
Castelo Branco 2, por vacatura do lugar, com efeitos a 1.12.2011.

9 de fevereiro de 2012. — A Diretora de Serviços, em substituição, 
Ângela Santos.

205870973 

 Aviso (extrato) n.º 4463/2012
Por despacho do Senhor Diretor -Geral da Autoridade Tributária e 

Aduaneira, de 22.12.2011, proferido nos termos do artigo 12.º, artigo 13.º 
e do n.º 4 do artigo 24.º do Decreto -Lei n.º 557/99, de 17 de dezembro, 
foram nomeados, em regime de substituição, no cargo de adjunto de chefe 
de finanças, Cristina Isabel Monteiro da Cruz, no S. F. da Lourinha, por 
vacatura do lugar, com efeitos a 1.03.2012, Ernesto Belo Louro, no S. F. 




