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PARTE C
PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
Gabinete do Primeiro-Ministro
Despacho n.º 15889/2011
1 — Ao abrigo do disposto no n.º 1 do artigo 1.º do Decreto-Lei
n.º 72/80, de 15 de Abril, aos membros do Governo que não tenham
residência permanente na cidade de Lisboa ou numa área circundante
de 100 km, é concedida habitação por conta do Estado ou atribuído um
subsídio de alojamento, a partir da data da sua tomada de posse.
2 — Verificados que estão os requisitos legais e nos termos do Decreto-Lei n.º 72/80, de 15 de Abril, concedo, sob proposta do Ministro de
Estado e das Finanças, a Álvaro Santos Pereira, Ministro da Economia
e do Emprego, a Paulo Frederico Agostinho Braga Lino, Secretário de
Estado Adjunto e da Defesa Nacional, a António Joaquim Almeida Henriques, Secretário de Estado Adjunto da Economia e Desenvolvimento
Regional e a Carlos Nuno Alves de Oliveira, Secretário de Estado do
Empreendedorismo, Competitividade e Inovação, o subsídio de alojamento a que se refere o artigo 1.º do citado diploma legal, no montante
de 75% do valor das ajudas de custo estabelecidas para as remunerações
base superiores ao nível remuneratório 18, com efeitos a partir da data
da sua posse e pelo período de duração das respectivas funções.
11 de Novembro de 2011. — O Primeiro-Ministro, Pedro Passos Coelho.
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Biblioteca Nacional de Portugal, I. P.
Aviso (extracto) n.º 22967/2011
Em cumprimento do estabelecido no artigo 37.º, da Lei n.º 12-A/2008,
de 27 de Fevereiro, torna-se público que a trabalhadora Maria Catarina
de Matos Fernandes Latino, técnica superior, cessou funções, por falecimento, em 17 de Setembro de 2011.
8 de Novembro de 2011. — O Director-Geral, Pedro Dias.
205366586
Despacho (extracto) n.º 15890/2011
Por meu despacho de 9 de Agosto de 2011 e de acordo com o previsto
na alínea b) do n.º 1 do artigo 37.º, da Lei n.º 12-A/2008, de 27 de Fevereiro, conjugado com o n.º 3 do artigo 17.º, da Lei n.º 59/2008, de 11 de
Setembro, torna-se público que, na sequência de procedimento concursal
comum para a categoria de técnico superior, do mapa de pessoal da Biblioteca Nacional de Portugal, aberto pelo Aviso n.º 5882/2011, publicado no
Diário da República 2.ª série, n.º 41, de 28 de Fevereiro de 2011, foi celebrado contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado,
com as técnicas superiores, Maria João Durães Albuquerque, posicionada
na 10.º posição remuneratória e no nível remuneratório 45, e Maria da
Conceição Nunes Espinheira Moinhos, posicionada na 6.ª posição remuneratória e no nível remuneratório 31, com efeitos a 1 de Outubro de
2011, nos termos do artigo 26.º, da Lei n.º 55-A/2010, de 31 de Dezembro.
3 de Novembro de 2011. — O Director-Geral, Pedro Dias.
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Despacho (extracto) n.º 15891/2011
Por meu despacho de 20 de Outubro de 2011, e nos termos do artigo 59.º e seguintes da Lei n.º 12-A/2009, de 27 de Fevereiro, na redacção dada pelo artigo 41.º da Lei n.º 55-A/2010, 31 de Dezembro,
autorizada a prorrogação da mobilidade interna intercarreiras, no mesmo
local de trabalho, de Carla Diana Cota Laranjo, assistente técnica do
mapa de pessoal da Biblioteca Nacional de Portugal, para o desempenho de funções da carreira e categoria de técnico superior, até 31 de
Dezembro de 2011.
3 de Novembro de 2011. — O Director-Geral, Pedro Dias.
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Despacho (extracto) n.º 15892/2011
Por meu despacho de 9 de Agosto de 2011 e de acordo com o previsto
na alínea b) do n.º 1 do artigo 37.º, da Lei n.º 12-A/2008, de 27 de Fevereiro, conjugado com o n.º 3 do artigo 17.º, da Lei n.º 59/2008, de 11
de Setembro, torna-se público que, na sequência de procedimento concursal comum para a categoria de assistente técnico, do mapa de pessoal
da Biblioteca Nacional de Portugal, aberto pelo Aviso n.º 6485/2011,
publicado no Diário da República 2.ª série, n.º 49, de 10 de Março de
2011, foi celebrado contrato de trabalho em funções públicas por tempo

indeterminado, com a assistente técncica, Margarida Maria Pronto de
Carvalho, posicionada na 1.ª posição remuneratória e, no nível remuneratório 5, com efeitos a 1 de Outubro de 2011, nos termos do artigo 26.º,
da Lei n.º 55-A/2010, de 31 de Dezembro.
3 de Novembro 2011. — O Director-Geral, Pedro Dias.

205366431

Despacho (extracto) n.º 15893/2011
Por despacho da Subdirectora-Geral da Biblioteca Nacional de Portugal de 17 de Outubro de 2011, no uso das competências delegadas
por despacho de 12 de Setembro de 2011, foi concedida à assistente
operacional Maria José Maximino Simões de Oliveira, licença sem
remuneração, a seu pedido, por um período de 36 meses, nos termos dos
artigos 234.º e 235.º do Regime do Contrato de Trabalho em Funções
Públicas, aprovado pela Lei n.º 59/2008, de 11 de Setembro, com efeitos
a partir de 1 de Novembro de 2011.
3 de Novembro de 2011. — O Director-Geral, Pedro Dias.
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Despacho (extracto) n.º 15894/2011
Por meu despacho de 9 de Agosto de 2011 e de acordo com o previsto na alínea b) do n.º 1 do artigo 37.º, da Lei n.º 12-A/2008, de 27
de Fevereiro, conjugado com o n.º 3 do artigo 17.º, da Lei n.º 59/2008,
de 11 de Setembro, torna-se público que, na sequência de procedimento concursal comum para a categoria de assistente operacional, do
mapa de pessoal da Biblioteca Nacional de Portugal, aberto pelo Aviso
n.º 6879/2011, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 53, de
16 de Março de 2011, foi celebrado contrato de trabalho em funções
públicas por tempo indeterminado, com a assistente operacional Maria
Fernanda Caldeira Malveiro Borges de Oliveira, ficando posicionada
entre a 6.ª e 7.ª posição remuneratória e no nível remuneratório entre 6
e 7, com efeitos a 1 de Outubro de 2011, nos termos do artigo 26.º, da
Lei n.º 55-A/20110, de 31 de Dezembro.
9 de Novembro de 2011. — O Director-Geral, Pedro Dias.
205366529

Direcção-Geral das Artes
Despacho n.º 15895/2011
Nos termos e para os efeitos previstos no artigo 73.º da Lei
n.º 12-A/2008, de 27 de Fevereiro e no n.º 2 do artigo 33.º da Lei
n.º 2/2004, de 15 de Janeiro, alterada e republicada pela Lei n.º 51/2005,
de 30 de Agosto, com as alterações introduzidas pela Lei n.º 64-A/2008,
de 31 de Dezembro, designo a técnica superior do mapa de pessoal da
Ex-Secretaria Geral do Ministério da Cultura, Margarida da Glória
Neves Silva, para exercer funções de secretariado no meu Gabinete,
com efeitos reportados a 10 de Outubro de 2011.
15 de Novembro de 2011. — O Director-Geral, Samuel Rego.
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Direcção Regional de Cultura de Lisboa
e Vale do Tejo
Despacho (extracto) n.º 15896/2011
Nos termos da alínea b) do n.º 1 do Artigo 37.º da Lei n.º 12-A/2008,
de 27 de Fevereiro, conjugado com o n.º 3 do Artigo 17.º da Lei
n.º 59/2008, de 1 de Setembro, torna-se público que se procedeu, nesta
data, à celebração de contrato de trabalho em funções públicas por
tempo indeterminado com Ana Paula Raposo Silva Rocha, na sequência
do procedimento concursal comum aberto pelo Aviso n.º 14701/2011,
publicado na 2.ª série do Diário da República, n.º 140, de 22 de Julho,
para o preenchimento de um posto de trabalho da carreira de assistente
operacional do mapa de pessoal da Direcção Regional de Cultura de
Lisboa e Vale do Tejo.
15 de Novembro de 2011. — O Director Regional, João Soalheiro.
205363759

