
Diário da República, 2.ª série — N.º 54 — 18 de março de 2013  9729

PARTE C

 PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS

Instituto Português do Desporto e Juventude, I. P.

Despacho n.º 4002/2013
Em conformidade com o disposto na alínea b), n.º 1 do artigo 37.º 

e do artigo 64.º da Lei n.º 12 -A/2008, de 27 de fevereiro, na redação 
atual, conjugado com as disposições constantes na Lei n.º 64 -B/2011, 
de 30 de dezembro, artigo 20.º, n.º 1, torna  -se público que por meu 
despacho de 10 de dezembro de 2012 e obtida a anuência do Presidente 
da Faculdade de Arquitetura, datado de 21 de dezembro de 2012, se pro-
cedeu à consolidação da mobilidade interna, na categoria, da Assistente 
Técnica Cristina de Fátima dos Reis Benedito Cabral Santos, ficando 
a trabalhadora posicionada entre a 1.ª e a 2.ª posição remuneratória, 
entre o nível 5 e 7, com produção de efeitos a partir de 1 de dezembro 
de 2012.

6 de março de 2013. — A Vogal do Conselho Diretivo, Lídia Maria 
Garcia Rodrigues Praça.

206820795 

 Despacho n.º 4003/2013
Em conformidade com o disposto na alínea b), n.º 1 do artigo 37.º e 

do artigo 64.º da Lei n.º 12 -A/2008, de 27 de fevereiro, na redação atual, 
conjugado com as disposições constantes na Lei n.º 64 -B/2011, de 30 de 
dezembro, artigo 20.º, n.º 1, torna -se público que por meu despacho 
de 10 de dezembro de 2012 e obtida a anuência do Diretor -Geral do 
Ensino Superior, se procedeu à consolidação da mobilidade interna, na 
categoria, do Assistente Operacional Nuno José Roque Faia Silvestre, 
ficando o trabalhador posicionado na 3.ª posição remuneratória, nível 3, 
com produção de efeitos a partir de 1 de dezembro de 2012.

6 de março de 2013. — A Vogal do Conselho Diretivo, Lídia Maria 
Garcia Rodrigues Praça.

206820049 

 Despacho n.º 4004/2013
Em conformidade com o disposto na alínea b), n.º 1 do artigo 37.º e 

do artigo 64.º da Lei n.º 12 -A/2008, de 27 de fevereiro, na redação atual, 
conjugado com as disposições constantes na Lei n.º 64 -B/2011, de 30 de 
dezembro, artigo 20.º, n.º 1, torna  -se público que por meu despacho de 
10 de dezembro de 2012 e obtida a anuência do Conselho Diretivo da 
Casa Pia de Lisboa, se procedeu à consolidação da mobilidade interna, 
na categoria, do Técnico Superior José Carlos Novais Lima, ficando o 
trabalhador posicionado na 3.ª posição remuneratória, nível 19, com 
produção de efeitos a partir de 1 de dezembro de 2012.

6 de março de 2013. — A Vogal do Conselho Diretivo, Lídia Maria 
Garcia Rodrigues Praça.

206824123 

 MINISTÉRIO DAS FINANÇAS

Autoridade Tributária e Aduaneira

Aviso n.º 3875/2013
Por despacho de 8 de março de 2013, da Senhora Subdiretora -Geral da 

Área de Recursos Humanos e Formação, Leonor Carvalho Duarte, (por 
delegação de competências do Senhor Diretor -Geral) da Autoridade Tri-
butária e Aduaneira, e após anuência da ESPAP — Entidade de Serviços 
Partilhados da Administração Pública, I. P., foi autorizada a consolidação 
definitiva da mobilidade interna na categoria de técnico de informática 
Grau 1 Nível 1, de José dos Remédios Pereira Patrício, no mapa de 
pessoal da Autoridade Tributária e Aduaneira, 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.

11 de março de 2013. — O Chefe de Divisão, Manuel Pinheiro.
206821248 

 Aviso n.º 3876/2013
Por despacho de 8 de março de 2013, da Senhora Subdiretora -Geral 

da Área de Recursos Humanos e Formação, Leonor Carvalho Duarte, 
(por delegação de competências do Senhor Diretor -Geral) da Autori-
dade Tributária e Aduaneira, e após anuência da Secretária -Geral do 
Ministério da Justiça, foi autorizada a mobilidade interna na categoria 
de assistente técnica, de Fernanda Maria de Figueiredo Leandro Pedroso 
Carvalho, no mapa de pessoal da Autoridade Tributária e Aduaneira, 
para exercer funções nos serviços centrais, nos termos do disposto do 
n.º 2 do artigo 60.º da Lei n.º 12 -A/2008, de 27 de fevereiro, na redação 
dada pelo artigo 18.º da Lei n.º 3 -B/2010, de 28 de abril, com efeitos 
a 1 de abril de 2013.

11 de março de 2013. — O Chefe de Divisão, Manuel Pinheiro.
206821215 

 Direção-Geral de Proteção Social aos Trabalhadores 
em Funções Públicas

Édito n.º 100/2013
Anuncia -se, em observância do Decreto -Lei n.º 24432 — § 1 do ar-

tigo 2.º —, de 28 de agosto de 1934, haverem requerido o pagamento de 
créditos por falecimento de beneficiários os seguintes interessados:

Maria Fernanda Fernandes Lopes de Matos, por óbito de Fer-
nando Carvalho Matos, ocorrido em 30 de janeiro de 2012 (processo 
n.º 86/2012);

Maria Cândida Araújo Laranginha Solano, por óbito de António 
Joaquim Solano Pires, ocorrido em 02 de maio de 2012 (processo 
n.º 149/2012);

Teresa da Conceição Picado Serrano Barroqueiro, por óbito de João 
Augusto Barroqueiro, ocorrido em 17 de novembro de 2012 (processo 
n.º 229/2012);

Vitorino dos Santos Mogas, por óbito de Graciana Ferreira dos 
Santos Mogas, ocorrido em 09 de novembro de 2012 (processo 
n.º 230/2012);

Maria Cândida Bom, por óbito de Marcos Manuel, ocorrido em 05 de 
novembro de 2012 (processo n.º 236/2012);

Cosme Manuel Fernandes Malheiro de Magalhães, por óbito de Maria 
Ângela Fernandes Sousa Magalhães, ocorrido em 26 de novembro de 
2012 (processo n.º 237/2012);

Maria Amália da Costa Carlos Guerreiro, por óbito de Francisco 
Mestre Guerreiro, ocorrido em 01 de novembro de 2012 (processo 
n.º 243/2012);

Maria Isabel Domingues de Oliveira Colaço, por óbito de Mário 
dos Santos Colaço, ocorrido em 05 de dezembro de 2012 (processo 
n.º 251/2012);

Virgínia Eliete da Graça Maurício, por óbito de José Paixão Maurício, 
ocorrido em 01 de outubro de 2012 (processo n.º 02/2013);

Joaquim Carvalho da Silveira, por óbito de Fábia Maria Correia, 
ocorrido em 24 de novembro de 2012 (processo n.º 06/2013);

Erenice Soares Rosa, por óbito de Joaquim da Conceição Viegas, 
ocorrido em 26 de dezembro de 2012 (processo n.º 07/2013);

Joaquim Maria Mourato Fernandes, por óbito de Maria Fernanda 
Ventura da Silva Mourato Fernandes, ocorrido em 12 de outubro de 
2012 (processo n.º 09/2013);

Maria Alice da Silva Neves Jorge, por óbito de Maria Carolina Colsul, 
ocorrido em 07 de dezembro de 2012 (processo n.º 26/2013);

Olívia da Silva Coelho Pereira, por óbito de José Coelho Azinheira, 
ocorrido em 30 de novembro de 2012 (processo n.º 30/2013);

Delfina Nicolau da Silva Lopes da Silva, por óbito de Carlos José 
Pousada Lopes da Silva, ocorrido em 23 de novembro de 2012 (processo 
n.º 36/2013).

Quaisquer pessoas que se julguem com direito à perceção dos referidos 
créditos podem requerê -los a esta Direção -Geral, dentro do prazo de 
30 dias, findo o qual serão decididas as pretensões.

1 de março de 2013. — O Diretor -Geral, Luís Manuel dos Santos 
Pires.

306810361 




