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 Anúncio n.º 13811/2012

Projeto de decisão relativo à classificação como monumento 
de interesse público (MIP) do Solar dos Araújo Coutinho, freguesia 

de Vila da Ponte, concelho de Sernancelhe, distrito de Viseu
1 — Nos termos do artigo 25.º do Decreto -Lei n.º 309/2009, de 23 de 

outubro, faço público que, com fundamento em parecer da Secção do 
Património Arquitetónico e Arqueológico do Conselho Nacional de 
Cultura (SPAA — CNC), de 17 de dezembro de 2012, é intenção da 
Direção -Geral do Património Cultural propor a S. Ex.ª o Secretário de 
Estado da Cultura a classificação como monumento de interesse público 
(MIP) do Solar dos Araújo Coutinho, freguesia de Vila da Ponte, con-
celho de Sernancelhe, distrito de Viseu, 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 Norte (DRCN), www.culturanorte.pt
b) Direção -Geral do Património Cultural www.patrimoniocultural.gov.pt
c) Câmara Municipal de Sernancelhe www.cm -sernancelhe.pt

3 — O processo administrativo original está disponível para consulta 
(mediante marcação prévia) na Direção Regional de Cultura do Norte 
(DRCN), Casa de Ramalde, Rua Igreja de Ramalde, n.º 1, Porto.

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 DRCN, que se pro-
nunciará num prazo de 15 dias úteis.

6 — Caso não sejam apresentadas quaisquer observações, a classifi-
cação 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.

17 de dezembro de 2012. — A Diretora -Geral do Património Cultural, 
Isabel Cordeiro. 
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 MINISTÉRIO DAS FINANÇAS

Autoridade Tributária e Aduaneira

Aviso n.º 17082/2012
Por ter sido publicitado com inexatidão na Bolsa de Emprego Público 

(BEP) — oferta n.º OE201210/0069, a constituição do júri do procedi-

mento concursal para o cargo de direção intermédia de 2.º grau, Chefe de 
Divisão de Recrutamento e Mobilidade (DRM), da Direção de Serviços 
de Gestão de Recursos Humanos (DSGRH), procede -se à sua indicação:

Licenciada Leonor Carvalho Duarte, Subdiretora -Geral, que preside, 
em substituição do Diretor -Geral, nos termos da alínea a) do n.º 3 do 
artigo 21.º, da Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro;

Licenciada Maria Paula Lourenço Neves Tavares Mota, Diretora de 
Serviços;

Doutor Carlos Manuel Demony Almeida Botelho, docente do Instituto 
Superior de Ciências Sociais e Políticas.

22 de outubro de 2012. — A Diretora de Serviços, em substituição, 
Ângela Santos.
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 Aviso n.º 17083/2012
Por despacho de 29/11/2012 do Subdiretor -Geral, João Durão, subs-

tituto legal do Diretor -Geral da Autoridade Tributária e Aduaneira, 
foi homologada a mudança para o nível 2 da categoria de técnico de 
administração tributária, do grau 4 do GAT, ao abrigo do artigo 33.º do 
Decreto -Lei n.º 557/99, de 17 de dezembro dos trabalhadores a seguir 
identificados, com efeitos a 09/02/2010, no âmbito do processo de 
reconstituição da carreira na sequência da execução dos Acórdãos do 
STA n.º 901/06, n.º 576/06 e n.º 786/06. 

N.º Func. Nome

1281 António Gilberto Pereira Costa.
1887 António Maria Neves Ferreira.
865 Jorge Manuel Pimentel Bessa.
1002 Maria Fátima Bispo Matos Carvalho.
1534 Noémia Maria Silva Sousa.

 3 de dezembro de 2012. — O Chefe de Divisão, em substituição, 
Manuel Pinheiro.
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 Aviso n.º 17084/2012
Por despacho de 29/11/2012 do Subdiretor -Geral, João Durão, subs-

tituto legal do Diretor -Geral da Autoridade Tributária e Aduaneira, 
foi homologada a mudança para o nível 2 da categoria de técnico de 
administração tributária, do grau 4 do GAT, ao abrigo do artigo 33.º do 
Decreto -Lei n.º 557/99, de 17 de dezembro da técnica de administração 
tributária, Maria Adélia Pinto Caixinha, com efeitos a 09/02/2010.

3 de dezembro de 2012. — O Chefe de Divisão, em substituição, 
Manuel Pinheiro.
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 Aviso n.º 17085/2012
Por despacho de 19 de outubro de 2012, da Senhora Subdiretora -Geral, 

Leonor Carvalho Duarte, (por delegação de competências do Senhor 
Diretor -Geral) da Autoridade Tributária e Aduaneira, e após anuência 
do Centro Hospitalar de Lisboa Central EPE, foi autorizado o início 
de funções em regime de cedência de interesse público na categoria de 
técnica superior, de Ana Cristina Dias Alves Vieira, no mapa de pessoal 
da Autoridade Tributária e Aduaneira, para exercer funções nos Serviços 
Centrais, nos termos do disposto do artigo 58.º da Lei n.º 12 -A/2008, 
de 27 de fevereiro, com efeitos a 1 de janeiro de 2013.

4 de dezembro de 2012. — O Chefe de Divisão, em regime de subs-
tituição, Manuel Pinheiro.
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 Aviso n.º 17086/2012
Por despacho de 14 de novembro de 2012 da Senhora Subdiretora-

-Geral, Leonor Carvalho Duarte, (por delegação de competências do 
Senhor Diretor -Geral) da Autoridade Tributária e Aduaneira, e após 
anuência da Secretaria -Geral do Ministério da Justiça, foi autorizada a 
consolidação definitiva da mobilidade interna na categoria de técnica 
superior, de Maria dos Anjos Lopes Duarte, no mapa de pessoal da 
Autoridade Tributária e Aduaneira, para exercer funções nos Serviços 
Centrais, nos termos do disposto no artigo 64.º da Lei n.º 12 -A/2008, de 
27 de fevereiro, na redação dada pelo artigo 35.º da Lei n.º 64 -B/2011, 
de 30 de dezembro, com efeitos a 1 de dezembro de 2012.

4 de dezembro de 2012. — O Chefe de Divisão, em regime de subs-
tituição, Manuel Pinheiro.

206607205 




