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PARTE B

 ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA

Conselho de Acompanhamento dos Julgados de Paz

Declaração n.º 76/2013
Dr.ª Sofia Ferreira Lopes de Campos: nomeada, Juíza de Paz, con-

forme requereu, por deliberação de 19 de março de 2013, do Conselho 
de Acompanhamento dos Julgados de Paz, nos termos do artigo 25.º 
da Lei n.º 78/2001, de 13.07, por um período de três anos, a começar 
imediatamente a seguir ao termo do triénio atual.

Sem necessidade de nova posse, visto que continua colocada no 
Julgado de Paz de Sintra.

Dr.ª Maria Manuela Alves Cardoso Ferreira de Freitas: nomeada, Juíza 
de Paz, conforme requereu, por deliberação de 19 de março de 2013, 
do Conselho de Acompanhamento dos Julgados de Paz, nos termos do 
artigo 25.º da Lei n.º 78/2001, de 13.07, por um período de três anos, a 
começar imediatamente a seguir ao termo do triénio atual.

Sem necessidade de nova posse, visto que continua colocada no 
Julgado de Paz de Miranda do Corvo.

21 de março de 2013. — O Presidente, J. O. Cardona Ferreira, juiz 
conselheiro.
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PARTE C

 PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS

Gabinete do Secretário de Estado da Presidência
do Conselho de Ministros

Despacho n.º 4425/2013
No uso dos poderes que me foram delegados pelo Primeiro -Ministro 

através do Despacho n.º 10503/2012, publicado no Diário da República, 
II série, n.º 151, de 8 de agosto de 2012, nos termos da n.º 2 do artigo 6.º 
da Lei -Quadro das Fundações, Lei n.º 24/2012, de 9 de julho e com os 
fundamentos constantes da informação DAJD/113/2013 que faz parte 
integrante do processo administrativo n.º 5/FUND/2012 SGPCM, defiro 
o pedido de reconhecimento da Fundação Leal Rios

4 de março de 2013. — O Secretário de Estado da Presidência do 
Conselho de Ministros, Luís Maria de Barros Serra Marques Guedes.
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 Gabinete do Secretário de Estado Adjunto
do Primeiro-Ministro

Despacho n.º 4426/2013
1 – Ao abrigo do disposto no n.º 2 do artigo 3.º, nos nºs 1, 2, 3 do artigo 

11.º e do artigo 12.º do Decreto -Lei n.º11/2012 de 20 de janeiro, designo 
para exercer as funções de auxiliar do meu gabinete Maria Natália Fi-
gueiredo, assistente operacional do mapa de pessoal da Secretaria -Geral 
da Presidência do Conselho de Ministros.

2 — Os encargos com a remuneração do designado são assegurados pela 
Secretaria -Geral da Presidência do Conselho de Ministros, e pelo orçamento 
do meu gabinete, nos termos do n.º 14 do artigo 13.º do mesmo Decreto -Lei.

3 — Para efeitos do disposto no artigo 12.º do mesmo Decreto -Lei a 
nota curricular do designado é publicada em anexo ao presente despacho 
que produz efeitos desde 01 de janeiro de 2013.

4 — Publique -se no Diário da República e promova -se a respectiva 
publicitação na página eletrónica do Governo.

27 de fevereiro de 2013. — O Secretário de Estado Adjunto do 
Primeiro -Ministro, Carlos Manuel Félix Moedas.

ANEXO

Nota curricular
Dados pessoais e habilitações académicas
Maria Natália Figueiredo tem 65 anos e completou o 4º ano do ensino 

básico na Escola Primária de Favaios.

Experiência Profissional
Em Dezembro de 1998 ingressou na Administração Pública, com a 

categoria de servente de limpeza do mapa de pessoal da Secretaria -Geral 
da Presidência do Conselho de Ministros conforme despacho publicado 
no Diário da República, 2ª série, n.º 256, de 11 de Agosto de 1998, 
tendo sido afeta ao Gabinete do Primeiro -Ministro onde desempenhou, 
até 2008, funções de auxiliar de limpeza.

Desde 2009 até à presente nomeação que se encontrava afeta ao Ga-
binete do Primeiro -Ministro, com a categoria de assistente operacional.

Anteriormente ao seu ingresso na Administração Pública, Maria Na-
tália Figueiredo desempenhou funções de auxiliar de escrita na Caixa 
Agrícola Mútuo de Favaios entre 1968 e 1974.

Entre 1974 e 1981 trabalho na empresa Mercedes em Osnabruck – 
Alemanha

Entre 1981 e 1992 foi empresária em nome individual, tendo, em 
1992, passado a desempenhar funções de ajudante de cozinha no res-
taurante “O Peixe”, onde permaneceu até 1995,data em que ingressou 
na Administração Pública.
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 Despacho n.º 4427/2013
1 – Ao abrigo do disposto no n.º 2 do artigo 3.º, nos nºs 1, 2, 3 do 

artigo 11.º e do artigo 12.º do Decreto -Lei n.º11/2012 de 20 de janeiro, 
designo para exercer as funções de auxiliar do meu gabinete Joaquim 
Carlos da Silva Baptista, assistente operacional do mapa de pessoal da 
Secretaria -Geral da Presidência do Conselho de Ministros.

2 - Os encargos com a remuneração do designado são assegurados pela 
Secretaria -Geral da Presidência do Conselho de Ministros, e pelo orçamento 
do meu gabinete, nos termos do n.º 14 do artigo 13.º do mesmo Decreto -Lei.

3 - Para efeitos do disposto no artigo 12.º do mesmo Decreto -Lei a 
nota curricular do designado é publicada em anexo ao presente despacho 
que produz efeitos desde 01 de janeiro de 2013.

4 - Publique -se no Diário da República e promova -se a respectiva 
publicitação na página eletrónica do Governo.

27 de fevereiro de 2013. — O Secretário de Estado Adjunto do 
Primeiro -Ministro, Carlos Manuel Félix Moedas.

ANEXO

Nota curricular
Dados pessoais e habilitações académicas
Joaquim Carlos da Silva Baptista tem 58 anos e completou o 4º ano 

do ensino básico na Escola Primária da Pontinha.

Experiência Profissional
Em 1990 foi admitido, por transferência, para o mapa de pessoal da 

Secretaria -Geral da Presidência do Conselho de Ministros na categoria 




