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Em maio de 2001 — ingressou na DGO como técnica superior de
orçamento e conta da área jurídica, da carreira de técnico superior de
orçamento e conta.
Em fevereiro de 2000 — ingressou na Direção-Geral de Contribuições e Impostos, onde exerceu as funções de técnica de administração
tributária adjunta.
Outros dados relevantes:
Louvor n.º 79/2019, de 18 de fevereiro, publicado no Diário da República, 2.ª série, de 01 de março.
Louvor n.º 213/2018, de 10 de maio, publicado no Diário da República, 2.ª série, de 22 de maio.
Louvor n.º 407/2017, de 17 de outubro, publicado no Diário da República, 2.ª série, de 3 de novembro.
Formadora desde 2003, designadamente nas áreas da contratação
pública, de recursos humanos e do direito orçamental.
Integrou a Comissão de Reforma da Lei de Enquadramento Orçamental de 2015, nomeada por Despacho da Ministra de Estado e das
Finanças (Despacho n.º 10975/2014, de 13 de agosto, publicado no
Diário da República, 2.ª série, n.º 165, de 28 de agosto).
Integrou o Grupo de Trabalho para a 5.ª Revisão da Lei de Enquadramento Orçamental, nomeada por Despacho do Ministro de Estado e das
Finanças (Despacho n.º 8065/2010, publicado no Diário da República,
2.ª série, n.º 90, de 10 de maio de 2010).
Assegurou, durante os anos de 2014 e 2015, o secretariado técnico do
Conselho de Acompanhamento das Políticas Financeiras, que visa assegurar
a coordenação entre as finanças das Regiões Autónomas e as do Estado.
Elaborou, em coautoria, uma compilação anotada de legislação da Contabilidade Pública, publicada pela DGO em parceria com a INCM.
Participou em diversos grupos de trabalho e integrou o júri de vários
procedimentos concursais para seleção de pessoal, designadamente para
cargos dirigentes, bem como o júri de procedimentos pré-contratuais de
aquisição de bens e serviços.
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Despacho n.º 3372/2019
1 — Ao abrigo do disposto no n.º 2 do artigo 3.º, no n.º 7 do artigo 4.º,
nos n.os 1 e 2 do artigo 11.º e no artigo 12.º do Decreto-Lei n.º 11/2012,
de 20 de janeiro, designo Marco José dos Reis de Lima Ventura, motorista dos CTT — Correios de Portugal, S. A., para exercer funções de
Motorista do meu gabinete.
2 — Para efeitos do disposto na alínea a) do artigo 12.º do Decreto-Lei
n.º 11/2012, de 20 de janeiro, a nota curricular do designado é publicada
em anexo ao presente despacho.
3 — Para a presente designação foi obtida a concordância a que se
refere o n.º 4 do artigo 11.º do Decreto-Lei n.º 11/2012, de 20 de janeiro.
4 — Nos termos do n.º 3 do artigo 11.º do mencionado decreto-lei o
presente despacho produz efeitos a 18 de fevereiro de 2019.
5 — Conforme o disposto nos artigos 12.º e 18.º do supracitado
decreto-lei, publique-se na 2.ª série do Diário da República e publicite-se na página eletrónica do Governo.
18 de março de 2019. — A Ministra da Presidência e da Modernização
Administrativa, Mariana Guimarães Vieira da Silva.
Nota curricular
Dados Biográficos:
Nome: Marco José dos Reis de Lima Ventura
Data e local de nascimento: 22/11/1977, Lisboa
Habilitações e atividade académica:
11.º ano de escolaridade
Experiência profissional:
Entre 2000 e 2002 — exerceu funções como Motorista do diretor-geral do GAM — Gabinete de Auditoria e Modernização do Ministério
da Justiça
Entre 2003 e 2009 — exerceu funções como Motorista do Secretário
de Estado da Justiça
Entre 2009 e 2011 — exerceu funções como Motorista do Secretário
de Estado da Presidência do Conselho de Ministros
Entre 2011 e 2014 — exerceu funções como Motorista do Ministro
da Administração Interna
Entre 2014 e 2015 — exerceu funções como Motorista da Ministra
da Administração Interna
Entre 2015 e 2019 — exerceu funções como Motorista da Secretária
de Estado Adjunta do Primeiro-Ministro
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Despacho n.º 3373/2019
1 — Ao abrigo do disposto na alínea c) do n.º 1 do artigo 3.º, nos n.os 1
e 2 do artigo 11.º e no artigo 12.º do Decreto-Lei n.º 11/2012, de 20 de
janeiro, designo David Sant’Ana Crisóstomo para exercer funções de
Técnico Especialista do meu gabinete.
2 — Para efeitos do disposto na alínea d) do artigo 12.º do Decreto-Lei
n.º 11/2012, de 20 de janeiro, o designado desempenhará funções na área
da assessoria económica e das políticas de participação cívica.
3 — O estatuto remuneratório do designado é equiparado ao de adjunto, conforme o n.º 6 do artigo 13.º do Decreto-Lei n.º 11/2012, de
20 de janeiro.
4 — Nos termos do disposto no n.º 2 do artigo 6.º do Decreto-Lei
n.º 11/2012, de 20 de janeiro, o designado fica autorizado a exercer atividade,
não remunerada, de colaboração na plataforma eletrónica de informação
sobre a atividade político-legislativa da Assembleia da República designada
por Hemiciclo.pt, bem como a exercer as atividades previstas nas alíneas a)
e b) do n.º 3 do artigo 7.º do Decreto-Lei n.º 11/2012, de 20 de janeiro.
5 — Para efeitos do disposto na alínea a) do artigo 12.º do Decreto-Lei
n.º 11/2012, de 20 de janeiro, a nota curricular do designado é publicada
em anexo ao presente despacho.
6 — Nos termos do n.º 3 do artigo 11.º do mencionado decreto-lei, o
presente despacho produz efeitos a 18 de fevereiro de 2019.
7 — Conforme o disposto nos artigos 12.º e 18.º do supracitado
decreto-lei, publique-se na 2.ª série do Diário da República e publicite-se na página eletrónica do Governo.
18 de março de 2019. — A Ministra da Presidência e da Modernização
Administrativa, Mariana Guimarães Vieira da Silva.
Nota curricular
Dados biográficos
Nome: David Sant’Ana Crisóstomo
Data e local de nascimento: 1992, Almada
Habilitações e atividade académica
2018 — Licenciado em Economia pelo Instituto Superior de Economia e Gestão da Universidade de Lisboa.
Experiência profissional
De outubro de 2018 a fevereiro de 2019 — exerceu funções como
Técnico Especialista, na área da assessoria económica e da comunicação
de políticas públicas, do Gabinete da Secretária de Estado Adjunta do
Primeiro-Ministro.
Em 2018 — funções de assistente de comissário na Fundação Centro
Cultural de Belém
Em 2017 — fundador da plataforma Hemiciclo.pt
Entre 2016 e 2017 — funções de investigação no Laboratório de
Ciências de Comunicação do ISCTE — Instituto Universitário de Lisboa
Em 2016 — assessoria à candidatura do Professor António Sampaio
da Nóvoa à Presidência da República
Entre 2014 e 2015 — assessoria de comunicação no Instituto Europeu
e no Instituto de Direito Económico, Financeiro e Fiscal da Faculdade
de Direito da Universidade de Lisboa
Em 2014 — assessor contratado do Grupo Parlamentar d’Os Verdes/
Aliança Livre Europeia no Parlamento Europeu
Em 2012 — estágio na área de comunicação e marketing do Palácio
Nacional da Ajuda
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Secretaria-Geral
Aviso n.º 5311/2019
Nos termos do disposto na alínea b) do n.º 1 do artigo 4.º da Lei
n.º 35/2014, de 20 de junho, na redação atual, torna-se público que por
meu despacho de 13 de março de 2019, precedido de pareceres prévios
favoráveis dos interessados, foi autorizada a consolidação definitiva da
mobilidade na categoria da técnica superior Joana Rita de Jesus Almeida
Pinho Catalão no mapa de pessoal da Secretaria-Geral da Presidência do
Conselho de Ministros, com efeitos a 1 de agosto de 2018.
Nos termos do n.º 5 do artigo 99.º da Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas aprovada em anexo à Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, a
trabalhadora mantém o posicionamento remuneratório detido na situação
jurídico-funcional de origem, ou seja a 2.ª posição remuneratória, nível
remuneratório 15 da Tabela Remuneratória Única aprovada pela Portaria
n.º 1553-C/2008, de 31 de dezembro.
13 de março de 2019. — O Secretário-Geral da Presidência do Conselho de Ministros, David Xavier.
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