
Diário da República, 2.ª série — N.º 213 — 30 de outubro de 2015  31341

exigência e rigor e demonstrou elevada competência técnica, o que 
muito contribuiu para o bom funcionamento do Gabinete, em particu-
lar nas matérias relacionadas com a gestão documental e o expediente 
diplomático.

Pela sua colaboração e espírito de equipa, é de inteira justiça que lhe 
preste este público agradecimento.

2 de outubro de 2015. — A Presidente da Assembleia da República, 
Maria da Assunção A. Esteves.

209052044 

 Louvor n.º 569/2015
Louvo o Agente Sérgio Miguel Amorim Fazenda, do Corpo de Segurança 

Pessoal da PSP, pela elevada dedicação, competência e abnegação demons-
tradas no exercício das funções na minha equipa de segurança pessoal.

Dotado de elevado sentido de disciplina, obediência e lealdade, o 
Agente Fazenda denotou empenho e disponibilidade permanente para 
o serviço.

Agente bem formado e audaz, cumpriu todas as tarefas de que foi 
incumbido, para além das que estava obrigado a realizar, sempre vo-
luntarioso, no sentido de bem servir a entidade.

Por estas razões, é o Agente Fazenda merecedor de que os serviços 
prestados em prol da segurança da Presidente da Assembleia da Repú-
blica sejam qualificados de relevantes e distintos e, assim, reconhecidos 
em público louvor.

2 de outubro de 2015. — A Presidente da Assembleia da República, 
Maria da Assunção A. Esteves.

209052141 

 Louvor n.º 570/2015
Louvo a Dr.ª Carla Isabel Agostinho Martins pelo elevado sentido 

de dever, eficiência e dedicação com que desempenhou as funções de 
assessora do meu Gabinete. A sua colaboração, espírito de equipa e as 
suas qualidades profissionais e humanas merecem, por isso, ser reco-
nhecidas em público louvor.

2 de outubro de 2015. — A Presidente da Assembleia da República, 
Maria da Assunção A. Esteves.

209052182 

 Louvor n.º 571/2015
Louvo o Sr. José Carlos Roldão da Silva pela elevada qualidade do 

seu trabalho como auxiliar do meu Gabinete. Em todos os momentos, 

 Louvor n.º 572/2015
Louvo o Coronel de Infantaria António Francisco Carvalho da Paixão, 

da Guarda Nacional Republicana, pela elevada dedicação demonstrada no 
exercício das funções de Oficial de Segurança da Assembleia da República.

Ao longo de quatro anos evidenciou, em todos os momentos, elevadas 
e excecionais qualidades pessoais e virtudes militares na prossecução 
das tarefas e missões que lhe competiam ou foram atribuídas, revelando 
qualidades de bravura, coragem, provado esforço, energia e grande 
dedicação em serviço da segurança pública.

Revelou -se um oficial com forte integridade de carácter e profundos 
conhecimentos técnico -profissionais na área da segurança, atributos que 
sempre colocou ao serviço do Parlamento. A sua ação foi especialmente 
sentida nas medidas que promoveu em prol da proteção e defesa das 
pessoas que exercem funções neste Órgão de Soberania.

Por estas razões, é o Coronel António Paixão merecedor de que os ser-
viços prestados sejam qualificados como extraordinariamente importan-
tes, relevantes e distintos e, assim, reconhecidos em público louvor.

12 de outubro de 2015. — A Presidente da Assembleia da República, 
Maria da Assunção A. Esteves.

209052214 

 Louvor n.º 573/2015
Louvo a Sr.ª D. Maria José Rodrigues Coelho Pires de Moura pelo 

zelo, amizade, competência, lealdade e disponibilidade com que desem-
penhou as funções de Secretária principal no meu Gabinete. A alegria e 
sentido de dever com que cumpriu as suas tarefas, a par de outras qua-
lidades profissionais e humanas, trouxeram um inestimável contributo 
ao bom funcionamento do meu Gabinete, destacando o afeto que é tão 
necessário a quem desempenha funções de responsabilidade.

Pela colaboração, lealdade, amizade e integridade de carácter, é de 
inteira justiça que lhe preste este público agradecimento.

13 de outubro de 2015. — A Presidente da Assembleia da República, 
Maria da Assunção A. Esteves.

209052222 

desempenhou de forma expedita as suas funções, demonstrando dispo-
nibilidade permanente e um exemplar sentido de responsabilidade e é, 
por isso, de inteira justiça que lhe preste este público louvor.

2 de outubro de 2015. — A Presidente da Assembleia da República, 
Maria da Assunção A. Esteves.

209052206 

PARTE C

 PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS

Gabinete do Secretário de Estado 
do Desporto e Juventude

Declaração n.º 226/2015
Nos termos do n.º 10 do artigo 62.º, do Capítulo X, do Estatuto dos 

Benefícios Fiscais, aprovado pelo Decreto -Lei n.º 215/89, de 1 de julho, 
com as alterações posteriores, reconhece -se que os donativos concedidos 
no ano de 2015 ao Clube Fluvial Vilacondense, NIPC 501 129 499, para 
a realização de atividades ou programas de caráter não profissional con-
sideradas de interesse desportivo, podem usufruir dos benefícios fiscais 
ali previstos, desde que os respetivos mecenas não tenham, no final do 
ano ou do período de tributação em que o donativo é atribuído, qualquer 
dívida de imposto sobre o rendimento, a despesa ou o património e de 
contribuições relativas à Segurança Social, ou, tendo -a, sendo exigível, 
a mesma tenha sido objeto de reclamação, impugnação ou oposição e 
prestada garantia idónea, quando devida, e sem prejuízo do disposto 
no artigo 92.º do Código do Imposto sobre o Rendimento das Pessoas 
Coletivas, se ao caso aplicável.

14 de outubro de 2015. — O Secretário de Estado do Desporto e 
Juventude, Emídio Guerreiro.

209042138 

 Direção-Geral do Património Cultural

Aviso (extrato) n.º 12672/2015

Recrutamento por recurso à mobilidade na categoria e entre dois 
órgãos ou serviços com vista ao preenchimento de 1 (um) posto de 
trabalho na carreira/categoria de técnico superior para o exercício 
de funções na Unidade de Auditoria Interna da Direção -Geral do 
Património Cultural.
A Direção -Geral do Património Cultural pretende proceder ao preen-

chimento de 1 (um) posto de trabalho na carreira e categoria de técnico 
superior, por recurso à mobilidade de trabalhadores, ao abrigo do dis-
posto nos artigos 92.º e seguintes da Lei Geral do Trabalho em Funções 
Públicas, aprovada pela Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, para o exercício 
de funções na Unidade de Auditoria Interna, estrutura criada em 6 de 
outubro de 2014, com a natureza de Equipa de Projeto, nos termos do 
disposto no n.º 3 do artigo 20.º da Lei n.º 4/2004, de 15 de janeiro, na 
redação atualizada, com o objetivo de contribuir para a avaliação e 
melhoria da eficácia do processo de gestão de risco e de controlo da 
Direção -Geral do Património Cultural.

1 — Caraterização do posto de trabalho:
Participar na elaboração do plano anual de auditoria e do orçamento 

da Unidade de Auditoria Interna, bem como do respetivo relatório anual 
de atividades;
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Elaborar programas e instrumentos de trabalho, calendarizar, orçamen-
tar e relatar as auditorias desenvolvidas pela Unidade de Auditoria Interna, 
de acordo com as normas técnicas de auditoria internacionalmente aceites;

Acompanhar a implementação das recomendações propostas pela 
Unidade de Auditoria Interna;

Participar no processo de divulgação e de implementação das medidas 
preconizadas no Plano de Gestão e Prevenção dos Riscos de Corrupção 
e Infrações Conexas da Direção -Geral do Património Cultural;

Secretaria e prestar apoio ao Comité de Auditoria da Direção -Geral 
do Património Cultural;

Prestar apoio técnico e consultadoria em matérias que o dirigente 
máximo da Direção -Geral do Património Cultural entenda submeter à 
Unidade de Auditoria Interna.

2 — Habilitação literária requerida:
Licenciatura ou grau académico superior em Finanças, Gestão, Gestão 

e Administração Pública ou Contabilidade e Administração, não sendo 
admitida a possibilidade de substituição do nível habilitacional por 
formação ou experiência profissional.

3 — Perfil valorizado:
Experiência profissional no exercício de funções relacionadas com 

auditoria;
Experiência na área da contabilidade pública;
Conhecimentos de informática na ótica do utilizador e bons conhe-

cimentos de inglês falado e escrito;
Capacidade de organização, rigor na análise da informação e sentido 

crítico;
Capacidade de iniciativa, autonomia, inovação e dinamismo, respon-

sabilidade e compromisso com o serviço;
Capacidade de cooperação e de trabalho em equipa e em ambiente 

multidisciplinar.

4 — Requisitos de admissão:
Trabalhadores detentores de vínculo de emprego público por tempo 

indeterminado, seja por nomeação ou por contrato de trabalho em funções 
públicas, não podendo ser consideradas candidaturas de trabalhadores per-
tencentes a órgãos ou serviços das administrações regionais e autárquicas, 
nos termos do n.º 1 do artigo 50.º da Lei n.º 82 -B/2014, de 31 de dezembro.

5 — Tipo de oferta:
Mobilidade, com possibilidade de consolidação nos termos da lei, 

caso o trabalhador se venha a adaptar à equipa e ao tipo de temáticas 
tratadas na Unidade de Auditoria Interna.

6 — Método de seleção:
A apreciação das candidaturas será efetuada com base na avaliação cur-

ricular e, opcionalmente, também numa entrevista profissional de seleção.

7 — Remuneração:
Igual à que o trabalhador aufira no lugar de origem, nos termos pre-

vistos no artigo 38.º da Lei n.º 82 -B/2014, de 31 de dezembro.

8 — Local de trabalho:
Serviços centrais da Direção -Geral do Património Cultural, sita no 

Palácio Nacional da Ajuda, em Lisboa, sem prejuízo das deslocações 
a realizar aos serviços dependentes no âmbito do conteúdo funcional 
do posto de trabalho.

9 — Formalização da candidatura:
A candidatura deve ser formalizada em suporte de papel, mediante 

requerimento dirigido à Direção -Geral do Património Cultural, acom-
panhado dos seguintes documentos:

a) Declaração autenticada e atualizada do serviço de origem, com a 
menção expressa do vínculo, da carreira/categoria detida, da posição e 
nível remuneratórios e da correspondente remuneração mensal;

b) Curriculum vitae, detalhado e atualizado e que inclua o contacto 
telefónico e eletrónico;

c) Cópia do certificado da habilitação literária.

10 — Prazo de entrega da candidatura:
As candidaturas devem ser remetidas, no prazo de dez dias úteis a 

contar da publicação do presente aviso no Diário da República, através 
de carta registada com aviso de receção endereçada à Direção -Geral 
do Património Cultural, sita no Palácio Nacional da Ajuda, 1349 -021 
Lisboa, ou entregues pessoalmente no Setor de Expediente e Arquivo, na 
mesma morada, Ala Norte, durante o horário normal de funcionamento 
(das 9:00h às 13.00h e das 14.00h às 18.00h).

19 de outubro de 2015. — O Diretor do Departamento de Planea-
mento, Gestão e Controlo, Manuel Correia Diogo Baptista.

209041985 

 MINISTÉRIO DAS FINANÇAS

Autoridade Tributária e Aduaneira

Aviso n.º 12673/2015
Por despacho de 25 de setembro de 2015, do Subdiretor -Geral, Da-

masceno Dias, por delegação de competências da Diretora -Geral da 
Autoridade Tributária e Aduaneira, e após anuência da Secretária -Geral 
do Ministério do Ambiente do Ordenamento do Território e Energia, foi 
autorizada a mobilidade interna na categoria de assistente técnica, de 
Sandra de Lurdes Vassalo Guindeira, no mapa de pessoal da Autoridade 
Tributária e Aduaneira, para exercer funções nos Serviços Centrais, nos 
termos do disposto do artigo 92.º e seguintes da Lei n.º 35/2014, de 20 
de junho de 2014, com efeitos a 1 de novembro de 2015.

21 de outubro de 2015. — O Chefe de Divisão, Manuel Pinheiro.
209042738 

 MINISTÉRIOS DAS FINANÇAS 
E DA DEFESA NACIONAL

Gabinetes da Ministra de Estado e das Finanças 
e do Ministro da Defesa Nacional

Despacho n.º 12195/2015
Nos termos do disposto na Lei n.º 43/99, de 11 de junho, regulamen-

tada pelo Decreto -Lei n.º 197/2000, de 24 de agosto, com as alterações 
introduzidas pela Lei n.º 29/2000, de 29 de novembro, precedendo 
reconhecimento, pela competente Comissão de Apreciação do direito 
à reconstituição da carreira, é promovido, a título póstumo, ao posto 
de coronel, o major de infantaria, falecido, 50762611, João Manuel 
Bicho Beatriz.

Com a aplicação dos citados diplomas compete -lhe a seguinte an-
tiguidade:

Tenente -coronel, com a antiguidade de 17 de agosto de 1987;
Coronel, com a antiguidade de 11 de dezembro de 1992.

Fica posicionado na escala de antiguidades, na sua arma à direita do 
coronel de INF, 41494961, José Eduardo Romano Pires.

Considerando a antiguidade no posto de coronel, 11 de dezembro de 
1992, e a data desde quando foi desligado da efetividade do serviço pela 
passagem à situação de reserva, por limite de idade, em 27 de maio de 
1998, tem direito à remuneração pelo posto de coronel no 3.º escalão, 
índice 480, a partir de 1 de setembro de 2000, nos termos do n.º 2 do 
artigo 15.º do Decreto -Lei n.º 57/90, de 14 de fevereiro e dos sucessivos 
decretos reguladores dos desbloqueamentos dos escalões.

Os efeitos financeiros da presente correção produzem -se em confor-
midade com o estabelecido no artigo 4.º do Decreto -Lei n.º 197/2000, 
de 24 de agosto.

15 de outubro de 2015. — A Ministra de Estado e das Finanças, Maria 
Luís Casanova Morgado Dias de Albuquerque. — O Ministro da Defesa 
Nacional, José Pedro Correia de Aguiar -Branco.

209040348 

 Despacho (extrato) n.º 12196/2015
Nos termos do disposto na Lei n.º 43/99, de 11 de junho, regu-

lamentada pelo Decreto -Lei n.º 197/2000, de 24 de agosto, com as 
alterações introduzidas pela Lei n.º 29/2000, de 29 de novembro, 
precedendo reconhecimento, pela competente Comissão de Apre-
ciação do direito à reconstituição da carreira, é promovido ao posto 
de coronel, o tenente -coronel de infantaria na reforma, 07501064, 
Manuel Dias Chagas.

Com a aplicação dos citados diplomas compete -lhe a seguinte an-
tiguidade:

Coronel, com a antiguidade de 1 de janeiro de 1993.

Fica posicionado na escala de antiguidades, na sua arma à direita do 
coronel de INF, 31684462, Abílio José Barbosa Monteiro de Macedo.

Considerando a antiguidade no posto de coronel, 1 de janeiro de 1993, 
e a data desde quando foi desligado da efetividade do serviço, 12 de junho 
de 2000, tem direito à remuneração pelo posto de coronel no 3.º escalão, 
índice 515, a partir de 1 de setembro de 2000, nos termos do n.º 2 do 
artigo 13.º do Decreto -Lei n.º 328/99, de 18 de agosto.


