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Diário da República, 2.ª série — N.º 186 — 23 de setembro de 2015
Direção-Geral do Património Cultural
Despacho (extrato) n.º 10564/2015

Gabinete do Secretário de Estado
da Administração Pública
Despacho n.º 10566/2015

Designação em substituição, nas situações de ausência
do Diretor-Geral da DGPC
Por despacho do Exmo. Sr. Diretor-Geral do Património Cultural, de
10 de setembro de 2015:
Nos termos do n.º 2 do artigo 4.º do Decreto-Lei n.º 115/2012, de 25
de maio, e dos n.os 1 e 3 do Código do Procedimento Administrativo,
foi designado como seu substituto legal, nas situações de ausência, falta
ou impedimento, o Subdiretor-Geral, Arquiteto João Carlos Martins
Lopes dos Santos.
11 de setembro de 2015. — O Diretor do Departamento de Planeamento, Gestão e Controlo, Manuel Correia Diogo Baptista.
208948739

Instituto Nacional de Estatística, I. P.
Aviso n.º 10784/2015
O artigo 24.º da Lei n.º 6/2006, de 27 de fevereiro, que aprova o
Novo Regime do Arrendamento Urbano (NRAU), bem como o n.º 5 do
artigo 11.º do Decreto-Lei n.º 294/2009, de 13 de outubro, que aprova
o Novo Regime de Arrendamento Rural (NRAR), atribui ao Instituto
Nacional de Estatística o apuramento do coeficiente de atualização anual
de renda dos diversos tipos de arrendamento, o qual deve constar de aviso
a ser publicado no Diário da República até 30 de outubro.
Nestes termos, torna-se público, em cumprimento do disposto no n.º 2
do artigo 24.º da Lei n.º 6/2006, de 27 de fevereiro e n.º 5 do artigo 11.º
do Decreto-Lei n.º 294/2009, de 13 de outubro, que o coeficiente de
atualização dos diversos tipos de arrendamento urbano e rural, para
vigorar no ano civil de 2016 é de 1,0016.
15 de setembro de 2015. — A Presidente do Conselho Diretivo, Alda
de Caetano Carvalho.
208947775

MINISTÉRIO DAS FINANÇAS
Gabinete do Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais

Considerando que ao abrigo do Decreto-Lei n.º 89-G/98, de 13 de
abril, foi concedida a Violeta Maria Couto do Rosário licença especial
para o exercício de funções transitórias na Região Administrativa Especial de Macau;
Considerando que a mesma, nos termos do artigo 1.º daquele diploma
legal, solicitou a sua renovação;
Autorizo que, nos termos do artigo 1.º do Decreto-Lei n.º 89-G/98, de
13 de abril, seja renovada a licença especial para o exercício de funções
transitórias na Região Administrativa Especial de Macau, concedida a
Violeta Maria Couto do Rosário, pelo período de um ano, com efeitos
a partir de 1 de outubro de 2015.
11 de setembro de 2015. — O Secretário de Estado da Administração
Pública, José Maria Teixeira Leite Martins.
208947434
Despacho n.º 10567/2015
Considerando que ao abrigo do Decreto-Lei n.º 89-G/98, de 13 de
abril, foi concedida a Amélia Maria Minhava Afonso licença especial
para o exercício de funções transitórias na Região Administrativa Especial de Macau;
Considerando que a mesma, nos termos do artigo 1.º daquele diploma
legal, solicitou a sua renovação;
Autorizo que, nos termos do artigo 1.º do Decreto-Lei n.º 89-G/98, de
13 de abril, seja renovada a licença especial para o exercício de funções
transitórias na Região Administrativa Especial de Macau, concedida a
Amélia Maria Minhava Afonso, pelo período de um ano, com efeitos a
partir de 1 de outubro de 2015.
11 de setembro de 2015. — O Secretário de Estado da Administração
Pública, José Maria Teixeira Leite Martins.
208947061
Despacho n.º 10568/2015
Ao abrigo do disposto no n.º 1 do artigo 11.º e na alínea a) do artigo 16.º do Decreto-Lei n.º 11/2012, de 20 janeiro, determino a exoneração, a seu pedido, do adjunto do meu Gabinete o licenciado Sérgio
Nuno Agraínho Rodrigues, cargo para o qual foi designado através do
meu Despacho n.º 13636/2014, de 3 de novembro de 2014, publicado no
Diário da República, 2.ª série, n.º 218, de 11 de novembro de 2014.
A presente exoneração produz efeitos a dia 16 de setembro de 2015
14 de setembro de 2015. — O Secretário de Estado da Administração
Pública, José Maria Teixeira Leite Martins.
208947572

Despacho n.º 10565/2015
Nos termos do Decreto-Lei n.º 26-A/2014, de 17 de fevereiro, que
cria o Sorteio «Fatura da Sorte», e da Portaria n.º 44-A/2014, de 20
de fevereiro, que aprova o respetivo regulamento, foram designados
pela Inspeção-Geral de Finanças (IGF) os respetivos representantes
no júri dos concursos e das reclamações, bem como o auditor independente.
Atendendo à aposentação, com efeitos a partir de 1 de setembro de
2015, do representante da IGF no júri dos concursos e à necessidade
de assegurar a respetiva substituição no cargo e considerando ainda a
necessidade de assegurar a substituição da auditora independente em
situações de impedimento profissional ou pessoal, nomeio as individualidades abaixo para o exercício das funções a seguir indicadas, em
representação da IGF:
1) Júri dos concursos:
Vogal: Dr.ª Maria de Fátima Pereira Duarte Coelho, tendo por substituta legal a Dr.ª Maria das Dores Silva.
2) Auditor independente:
Dr.ª Lídia Vasco Antunes, tendo por substituta legal a Dr.ª Andrea
Silva Libório Neto.
11 de setembro de 2015. — O Secretário de Estado dos Assuntos
Fiscais (por delegação de S. Exa. a MEF, Desp. 9783/2013, DR, 2.ª série,
n.º 142, de 25.07.2013), Paulo de Faria Lince Núncio.
208946227

Autoridade Tributária e Aduaneira
Aviso n.º 10785/2015
Por despacho de 17 de agosto de 2015 do Subdiretor-Geral da Área
de Recursos Humanos e Formação (por delegação de competências da
Senhora Diretora-Geral da Autoridade Tributária e Aduaneira), foi autorizada a consolidação definitiva da mobilidade na categoria do Técnico
de Administração Tributária Adjunto nível 2 Jorge Manuel d’Assunção
Ferreira da Costa Rosa, no mapa de pessoal da Autoridade Tributária
e Aduaneira, com afetação ao Serviço de Finanças de Benavente, nos
termos do disposto no artigo 99.º da Lei n.º 35/2014, de 20 de junho.
15 de setembro de 2015. — O Chefe de Divisão, Manuel Pinheiro.
208946949
Aviso n.º 10786/2015
Por despacho de 17 de agosto de 2015 do Subdiretor-Geral da Área
de Recursos Humanos e Formação (por delegação de competências
da Senhora Diretora-Geral da Autoridade Tributária e Aduaneira), foi
autorizada a consolidação definitiva da mobilidade na categoria da
assistente técnica Mónica Alexandra da Silva Santos Marques Oliveira,
no mapa de pessoal da Autoridade Tributária e Aduaneira, colocada na
Direção de Finanças do Porto, nos termos do disposto no artigo 99.º da
Lei n.º 35/2014, de 20 de junho.
15 de setembro de 2015. — O Chefe de Divisão, Manuel Pinheiro.
208946957

