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 Declaração de retificação n.º 292/2013
Nos termos das disposições da alínea r) do n.º 2 do artigo 2.º e do artigo 11.º 

do Decreto -Lei n.º 4/2012 de 16 de janeiro conjugadas com o disposto no 
n.os 2 e 3 do artigo 9.º do Regulamento de Publicação de Atos no Diário da 
República, aprovado pelo Despacho Normativo n.º 35 -A/2008 de 29 de julho, 
alterado pelo Despacho Normativo n.º 13/2009 de 1 de abril, declara -se que 
o Anexo à Portaria n.º 740 -EG/2012, de 31 de dezembro, publicada no Diário 
da República n.º 252, 2.ª Série, 2.º Suplemento, de 31 de dezembro de 2012, 
saiu com inexatidão e, mediante declaração da entidade emitente, retifica-
-se o lapso republicando -se integralmente o Anexo, na versão corrigida, 
em anexo à presente declaração de retificação, da qual faz parte integrante.

1 de março de 2013. — O Secretário -Geral, José Maria Belo de 
Sousa Rego.
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 Biblioteca Nacional de Portugal

Despacho (extrato) n.º 3605/2013
Na sequência do parecer favorável da Senhora Vereadora de Recursos 

Humanos da Câmara Municipal de Lisboa, no uso da competência dele-
gada através do Despacho n.º 166/P/2009, de 12 de novembro de 2009, 
publicado no Boletim Municipal n.º 824, de 3 de dezembro de 2009, 
alterado pelo Despacho n.º 26/P/2011, de 4 de abril de 2011, publicado 
no 1.º Suplemento ao Boletim Municipal n.º 894, de 7 de abril de 2011 
e obtida a competente autorização de S. E. o Secretário de Estado da 
Administração Pública, conforme previsto na alínea b) do ponto 3 do 
Despacho n.º 12923/2012, publicado no Diário da República n.º 191, 
2.ª série, de 2 de outubro, autorizo a mobilidade interna na modalidade 
de mobilidade na categoria, nos termos do artigo 59.º e seguintes da Lei 
n.º 12 -A/2008, de 27 de fevereiro, alterada pelas Leis n.os 64 -A/2008, 
de 31 de dezembro, 3 -B/2010, de 28 de abril, 55 -A/2010, de 31 de de-
zembro, e 64 -B/2011, de 30 de dezembro, 66/2012 de 31 de dezembro 
e 66 -B/2012 de 31 de dezembro, de Luís Filipe França de Sá, técnico 
superior, do mapa de pessoal da Câmara Municipal de Lisboa, para o 
desempenho de funções da carreira/categoria de técnico superior, pelo 
período de 18 meses, com efeitos a partir de 26 de novembro de 2012, 
com a remuneração correspondente entre a 4.ª e 5.ª posição remunerató-
ria, e, nível remuneratório entre 23 e 27, a que corresponde o montante 
pecuniário de € 1750,73, nos termos do artigo 62.º, da Lei n.º 12 -A/2008, 
de 27 de fevereiro, e do n.º 1 e alínea d) do n.º 2, do artigo 24.º, da Lei 
n.º 55 -A/2010, de 31 de dezembro, mantido em vigor pelo n.º 1 do 
artigo 20.º, da Lei n.º 64 -B/2011, de 30 de dezembro.

28 de fevereiro de 2013. — A Diretora -Geral, Maria Inês Cordeiro.
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 Direção-Geral das Autarquias Locais

Despacho (extrato) n.º 3606/2013

Assunto: Nomeação em regime de substituição do diretor 
de Departamento para a Cooperação

e Assuntos Financeiros, Maria Alexandra Santos Carapeto
Considerando a Missão, Atribuições e Competências da Direção Geral 

das Autarquias Locais plasmadas no Decreto Regulamentar n.º 2/2012 de 
16 de janeiro, bem como a estrutura nuclear e as unidades matriciais e fle-
xíveis do serviço, regulamentadas na Portaria 28/2012, de 31 de janeiro;

Considerando o crescente aumento de solicitações junto da unidade 
orgânica DCAF (Departamento para a Cooperação e Assuntos Finan-
ceiros) e, consequentemente, a necessidade de reforçar a capacidade de 
resposta do Departamento;

Considerando que o lugar de Diretor de Departamento da unidade 
orgânica DCAF  -Departamento para a Cooperação e Assuntos Finan-
ceiros  -se encontra vago e, por conveniência de serviço, importa ser 
preenchido com vista à coordenação de todas as áreas de intervenção 
atribuídas ao mesmo;

Considerando o disposto nos artigos nºs 7 e 27º do Estatuto do Pes-
soal Dirigente da Administração Central, Local e Regional do Estado, 
aprovado pela Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro, alterada e republicada 
pela Lei n.º 64/2011, de 22 de janeiro, determino:

I - A designação, em regime de substituição, da licenciada Maria 
Alexandra Santos Carapeto no cargo de diretora do Departamento para 
a Cooperação e Assuntos Financeiros;

II - Mandar publicar o presente despacho, bem como o curriculum 
académico e profissional da nomeada, que se considera preencher os 
requisitos legais exigidos para o provimento do cargo e a competência 
técnica e perfil adequado ao exercício das inerentes funções.

O presente despacho produz efeitos a partir de 1 de fevereiro de 
2013.

24 de janeiro de 2013. — A Diretora -Geral, Lucília Ferra.

Nota Curricular
Elementos de Identificação:
Nome: Maria Alexandra Santos Carapeto
Naturalidade: Tavira
Data de Nascimento: 1969 -06 -12

Curriculum Académico e Formação Complementar
Licenciatura em Relações Internacionais, ramo de Económicas e 

Políticas, pelo Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas da 
Universidade Técnica de Lisboa;




