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PARTE C

 PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS

Gabinete do Secretário de Estado 
do Desenvolvimento Regional

Despacho n.º 5454/2014
1 — Ao abrigo do disposto na alínea c) do n.º 1 do artigo 3.º, nos n.os 1, 

2 e 3 do artigo 11.º e no artigo 12.º do Decreto -Lei n.º 11/2012, de 20 de 
janeiro, designo como técnica especialista do meu gabinete a licenciada 
Maria do Carmo Martins Vaz Ferreira Marques Abreu, licenciada em 
Finanças e técnica superior da Faculdade de Medicina Dentária da Uni-
versidade de Lisboa, em comissão de serviço no Instituto de Gestão do 
Fundo Social Europeu, I. P., para realizar estudos e trabalhos técnicos 
no âmbito do Fundo Social Europeu.

2 — A licenciada, no âmbito do desempenho dos trabalhos técnicos 
referidos no número anterior, é designada para prestar apoio à Agên-
cia para o Desenvolvimento e Coesão, I. P., que sucede, entre outras, 
nas atribuições ao Instituto de Gestão do Fundo Social Europeu, I. P., 
na realização dos trabalhos preparatórios, de acompanhamento e de 
participação no processo de preparação do Acordo de Parceria e na 
definição do modelo instrumental, organizativo e normativo para a sua 
aplicação efetiva.

3 — Para efeitos do disposto no n.º 6 do artigo 13.º do referido decreto-
-lei, o estatuto remuneratório da designada é igual ao dos adjuntos.

4 — Os encargos com a remuneração da designada, para os efeitos do 
n.º 2 deste despacho, são assegurados pela Agência para o Desenvolvi-
mento e Coesão, I. P., e integrados nas medidas de assistência técnica.

5 — Para efeitos do disposto no artigo 12.º do mesmo decreto -lei, 
a nota curricular da designada é publicada em anexo ao presente des-
pacho.

6 — O presente despacho produz efeitos a 1 de abril de 2014.
7 — Publique -se no Diário da República e promova -se a respetiva 

publicitação na página eletrónica do Governo.
8 de abril de 2014. — O Secretário de Estado do Desenvolvimento 

Regional, Manuel Castro Almeida.

ANEXO

Nota curricular
de Maria do Carmo Martins Vaz Ferreira Marques Abreu
Identificação:
Nome: Maria do Carmo Martins Vaz Ferreira Marques de Abreu.
Data de nascimento: 31 de março de 1952.

Habilitações académicas e formação complementar:
Licenciatura em Finanças pelo Instituto Superior de Economia, em 

1974.
Curso FORGEP — Programa de Formação em Gestão Pública, pro-

movido pelo INA.

Experiência profissional mais relevante:
2000 -2013: diretora da Unidade de Coordenação e Acompanhamento 

do Instituto de Gestão do Fundo Social Europeu;
2008 -2012: representante governamental no Comité do Fundo Social 

Europeu (FSE) como membro suplente;
1996 -2000: coordenadora na Comissão de Coordenação do FSE;
1995: coordenadora na Estrutura de Análise da Vertente FSE do 

PEDIP;
1989 -1994: coordenadora no Instituto do Emprego e Formação Pro-

fissional na área da gestão dos apoios do FSE, na Direção de Serviços 
da Avaliação e Acompanhamento de Programas e no Centro Nacional 
de Formação de Formadores;

1985 -1989: técnica superior na Faculdade de Medicina Dentária de 
Lisboa, tendo sido responsável pela coordenação e gestão dos processos 
de candidaturas do Centro de Formação Profissional da Faculdade ao 
financiamento do FSE;

1981 -1985: exerceu funções no setor privado, em regime de licença 
sem vencimento, no Departamento Internacional da empresa Ilídio 

Monteiro Construções, integrando a Direção Administrativa e Financeira 
da empresa em Tripoli, na Líbia;

1979 -1981: técnica superior na Direção -Geral do Comércio Não 
Alimentar;

1978: assessora no Gabinete dos Ministros da Educação e Cultura no 
II e III Governos Constitucionais;

1973 -1979: técnica superior no Gabinete de Estudos e Planeamento 
do Ministério da Educação na área dos Estudos de Qualificações Pro-
fissionais.

Carreira na Administração Pública:
Técnica superior do mapa de pessoal da Faculdade de Medicina 

Dentária de Lisboa.
207765263 

 Comissão de Coordenação e Desenvolvimento 
Regional de Lisboa e Vale do Tejo

Aviso n.º 5218/2014
Por despacho de 24 de março de 2014 do Presidente da Comissão 

de Coordenação e Desenvolvimento Regional de Lisboa e Vale do 
Tejo é constituída a nova Comissão de Acompanhamento da Revisão 
do Plano Diretor Municipal de Tomar, nos termos do disposto no n.º 1 
do artigo 5.º da Portaria n.º 1474/2007, de 16 de novembro, presidida 
pelo representante da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento 
Regional de Lisboa e Vale do Tejo, e integrando um representante das 
seguintes entidades e serviços:

Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional de Lisboa 
e Vale do Tejo;

Câmara Municipal de Tomar;
Assembleia Municipal de Tomar;
Autoridade Nacional de Proteção Civil;
Instituto da Conservação da Natureza e Florestas, I. P.;
Agência Portuguesa do Ambiente, I. P.;
Direção Regional de Economia de Lisboa e Vale do Tejo;
Turismo de Portugal, I. P.;
Direção Regional de Agricultura e Pescas de Lisboa e Vale do Tejo;
Instituto da Mobilidade e dos Transportes Terrestres, I. P.;
Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo;
Direção -Geral do Ensino Superior;
Direção -Geral do Património Cultural;
Direção -Geral de Armamento e Infraestruturas de Defesa;
Empresa Portuguesa das Águas Livres, S. A.;
Câmara Municipal de Ourém;
Câmara de Vila Nova da Barquinha;
Câmara Municipal de Ferreira do Zêzere;
Câmara Municipal de Torres Novas.

O presente revoga o despacho a que se refere o Aviso n.º 12916/2012, 
publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 188 de 27 de setembro 
de 2012.

27 de março de 2014. — O Presidente da Comissão de Coordenação 
e Desenvolvimento Regional de Lisboa e Vale do Tejo, Eduardo Brito 
Henriques.

207756394 

 Direção-Geral do Património Cultural

Anúncio n.º 95/2014

Abertura do procedimento de desclassificação de duas construções 
situadas no adro da “Igreja de Nossa Senhora da Purificação de 
Montelavar e respetivo adro”, no Largo da Igreja, Montelavar, 
União das Freguesias de Almargem do Bispo, Pero Pinheiro e 
Montelavar, concelho de Sintra, distrito de Lisboa.
1 — Nos termos do n.º 2 do artigo 9.º do Decreto-Lei n.º 309/2009, 

de 23 de outubro, faço público que, por meu despacho de 3/02/2014, 
após despacho de concordância de S. Ex.ª o Secretário de Estado da 
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Cultura de 1/11/2013, sob proposta da DGPC, determinei a abertura 
do procedimento de desclassificação de duas construções situadas 
no adro da “Igreja de Nossa Senhora da Purificação de Montelavar 
e respetivo adro”, no Largo da Igreja, Montelavar, União das Fregue-
sias de Almargem do Bispo, Pero Pinheiro e Montelavar, concelho de 
Sintra, distrito de Lisboa, classificada como monumento de interesse 
público (MIP), conforme Portaria n.º 740-CU/2012, publicada no Di-
ário da República, 2.ª série, n.º 248 (suplemento), de 24 de dezembro.

2 — Nos termos do artigo 11.º do Decreto-Lei n.º 309/2009, de 23 
de outubro, os elementos relevantes do processo estão disponíveis nas 
páginas eletrónicas dos seguintes organismos:

a) Direção-Geral do Património Cultural, www.patrimoniocultural.pt
b) Câmara Municipal de Sintra, www.cm-sintra.pt pt

3 — Conforme previsto no n.º 1 do artigo 13.º do Decreto-Lei 
n.º 309/2009, de 23 de outubro, poderão os interessados, sustentando o 
facto, reclamar ou interpor recurso tutelar do ato que decide a abertura do 
procedimento de desclassificação, no prazo de quinze dias úteis, nos termos 
dos artigos 100.º e seguintes do Código do Procedimento Administrativo, 
junto da Direção-Geral do Património Cultural, Unidade de Coordenação 
de Classificações, Palácio Nacional da Ajuda, 1349-021 Lisboa.

9 de abril de 2014. — O Diretor-Geral do Património Cultural, Nuno 
Vassallo e Silva.

207759594 

 Aviso n.º 5219/2014

Homologação da lista unitária de ordenação final
Nos termos do disposto no n.º 6 do artigo 36.º da Portaria n.º 83 -A/2009, 

de 22 de janeiro, alterada e republicada pela Portaria n.º 145 -A/2011, 
de 6 de abril, faz -se público que, após a homologação por despacho 
do diretor -geral do Património Cultural de 8 de abril de 2014, a lista 
unitária de ordenação final dos candidatos ao procedimento comum 
para preenchimento de um posto de trabalho na carreira e categoria de 
técnico superior do mapa de pessoal da DGPC, para exercício de funções 
na Divisão de Planeamento, Gestão, Controlo, Recursos Financeiros e 
Património, aberto pelo aviso n.º 14108/2013, publicado no Diário da 
República, 2.ª série, n.º 224, de 19 de novembro de 2013, se encontra 
afixada em local visível e público das instalações dos serviços centrais 
da DGPC, no Palácio Nacional da Ajuda, em Lisboa, e disponibilizada 
na sua página eletrónica em www.dgpc.pt.

10 de abril de 2014. — O Diretor do Departamento de Planeamento, 
Gestão e Controlo, Manuel Correia Diogo Baptista.

207759148 

 Aviso n.º 5220/2014

Homologação da Lista Unitária de Ordenação Final
Nos termos do disposto no n.º 6 do artigo 36.º da Portaria n.º 83 -A/2009, 

de 22 de janeiro, alterada e republicada pela Portaria n.º 145 -A/2011, 
de 6 de abril, faz -se público que, após a homologação por despacho 
do Diretor -Geral do Património Cultural de 8 de abril de 2014, a lista 
unitária de ordenação final dos candidatos ao procedimento comum 
para preenchimento de um posto de trabalho na carreira e categoria 
de técnico superior do mapa de pessoal da DGPC, para exercício de 
funções na Divisão de Documentação, Comunicação e Informática, 
aberto pelo aviso n.º 14107/2013, publicado no Diário da República, 
2.ª série, n.º 224, de 19 de novembro, encontra -se afixada em local 
visível e público das instalações dos serviços centrais da DGPC, no 
Palácio Nacional da Ajuda, em Lisboa, e disponibilizada na sua página 
eletrónica em www.dgpc.pt.

10 de abril de 2014. — O Diretor do Departamento de Planeamento, 
Gestão e Controlo, Manuel Correia Diogo Baptista.

207759212 

 MINISTÉRIO DAS FINANÇAS

Autoridade Tributária e Aduaneira

Aviso n.º 5221/2014
Por despacho de 11 de março de 2014, da Senhora Subdiretora-

-Geral da Área de Recursos Humanos e Formação, Leonor Carvalho 
Duarte, (por delegação de competências do Senhor Diretor -Geral) 

da Autoridade Tributária e Aduaneira, e após anuência da Secretária-
-Geral do Ministério da Justiça, foi autorizada a mobilidade interna 
na categoria de técnica superior de Isabel Rute Vieira Batista Valada 
da Cruz, 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 maio de 2014.

10 de abril de 2014. — O Chefe de Divisão, Manuel Pinheiro.
207757236 

 Despacho n.º 5455/2014

Subdelegação de competências
I — Nos termos do artigo 35.º e seguintes do Código do Procedimento 

Administrativo e ao abrigo da autorização concedida no n.º 1.3 do ca-
pítulo I e do n.º 2.2, do capítulo II do Despacho n.º 753/2014 de 22 de 
outubro de 2013, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 12, 
de 17 de janeiro de 2014, do Diretor -Geral da Autoridade Tributária e 
Aduaneira, retificado através da declaração de retificação n.º 156/2014, 
de 7 de fevereiro de 2014, publicada no Diário da República, 2.ª série, 
n.º 33, de 17 de fevereiro de 2014, subdelego as competências que me 
foram delegadas nos termos seguintes:

1 — Nos Diretores de Serviços de Planeamento e Coordenação da 
Inspeção Tributária (DSPCIT), Ana Isabel Costa Oliveira Silva Mas-
carenhas, de Investigação da Fraude e de Ações Especiais (DSIFAE), 
Manuel José Espanhol Gonçalves Cecílio e da Antifraude Aduaneira, 
(DSAFA) João António Canha Barreto, as seguintes competências, no 
âmbito dos respetivos serviços:

a) Superintender na utilização racional das instalações, bem como na 
sua manutenção e conservação;

b) Velar pela existência de condições de higiene e segurança no 
trabalho;

c) Gerir de forma eficaz e eficiente, a utilização, manutenção e con-
servação dos equipamentos;

d) Autorizar, nos termos da lei, os benefícios do estatuto do traba-
lhador estudante.

2 — No Diretor de Serviços da Direção de Serviços Antifraude Adu-
aneira e nos diretores de finanças as seguintes competências no âmbito 
das atribuições dos respetivos serviços:

a) Prorrogar o prazo do procedimento de inspeção, nos termos da 
alínea d) do n.º 3 do artigo 36.º do Regime Complementar do Proce-
dimento de Inspeção Tributária, bem como o prazo de execução de 
quaisquer outras ações de natureza inspetiva ou fiscalizadora;

b) Autorizar a inspeção tributária requerida pelo sujeito passivo, ao 
abrigo do disposto no n.º 1 do artigo 2.º do Decreto -Lei n.º 6/99, de 8 
de janeiro, e fixar a respetiva taxa, em conformidade com o artigo 4.º 
do mesmo diploma;

c) Prorrogar o prazo de inspeção tributária, nos termos do disposto no 
n.º 2 do artigo 3.º do Decreto -Lei n.º 6/99, de 8 de janeiro.

II — Este despacho produz efeitos a partir do dia 1 de agosto de 2013, 
ficando, por este meio, ratificados todos os atos entretanto proferidos 
no âmbito desta subdelegação de competências.

9 de abril de 2014. — A Subdiretora -Geral, Ana Paula Araújo Neto.
207761148 

 MINISTÉRIO DOS NEGÓCIOS ESTRANGEIROS

Camões — Instituto da Cooperação e da Língua, I. P.

Aviso n.º 5222/2014
Em conformidade com o disposto no artigo 37.º da Lei n.º 12 -A/2008, 

de 27 de fevereiro, torna -se público que foi autorizada a consolidação 
definitiva da mobilidade interna na carreira/categoria do técnico superior 
Carlos Miguel Cordeiro do Amaral Domingos, oriundo do mapa de 
pessoal da Câmara Municipal de Torres Vedras, nos termos do n.º 2 do 
artigo 64.º do supra citado diploma, na redação dada pelo artigo 35.º da 
Lei n.º 64 -B/2011, de 30 de dezembro, e n.º 1 e 2 do artigo 51.º da Lei 
n.º 83 -C/2013, de 31 de dezembro (LOE 2014), passando o trabalhador a 
ocupar um posto de trabalho do mapa de pessoal do Camões — Instituto 
da Cooperação e da Língua, IP, mantendo o mesmo posicionamento 
remuneratório detido na situação jurídico -funcional de origem, com 




