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PARTE C
PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
Gabinete do Ministro da Presidência
e dos Assuntos Parlamentares
Despacho n.º 16734/2013
Declaração de Utilidade Pública
A Frauga, Associação para o Desenvolvimento Integrado de Picote, pessoa coletiva de direito privado n.º 503854913, com sede em
Picote, concelho de Miranda do Douro, vem desenvolvendo, desde
1996, relevantes atividades na defesa do património cultural e natural de Picote, promovendo o desenvolvimento local e a melhoria das
condições sociais e económicas da vida da aldeia e da região onde se
insere. Coopera com diversas entidades e com a Administração local,
nomeadamente com a Câmara Municipal de Miranda do Douro, na
prossecução dos seus fins.
Por estes fundamentos, conforme exposto na informação
n.º DAJD/494/2011, do processo administrativo n.º 59/UP/2010 instruído
na Secretaria-Geral da Presidência do Conselho da Ministros, e no uso
dos poderes que me foram delegados pelo Primeiro-Ministro através do
Despacho n.º 6990/2013, de 21 de maio de 2013, publicado no Diário da
República, 2.ª série, n.º 104, de 30 de maio de 2013, declaro a utilidade
pública da Frauga, Associação para o Desenvolvimento Integrado de
Picote, nos termos do Decreto-Lei n.º 460/77, de 7 de novembro, com a
redação dada pelo Decreto-Lei n.º 391/2007, de 13 de dezembro.
13 de dezembro de 2013. — O Ministro da Presidência e dos Assuntos
Parlamentares, Luís Maria de Barros Serra Marques Guedes.
207481236

pelas Leis n.os 64 -B/2011, de 30.12 e 66-B/2012, de 31.12, em lugar do
mapa de pessoal da CCDRLVT, mantendo o posicionamento remuneratório da situação jurídico funcional de origem, tendo sido celebrado
contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado, com
efeitos a 4 de dezembro de 2013.
10 de dezembro de 2013. — O Presidente da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional de Lisboa e Vale do Tejo, Eduardo
Brito Henriques.
207471881

Direção-Geral das Autarquias Locais
Aviso (extrato) n.º 15668/2013
Em cumprimento do disposto na alínea b) do n.º 1 do artigo 37.º
da Lei n.º 12-A/2008, de 27 de fevereiro, na redação dada pela Lei
n.º 64-B/2012, de 31 de dezembro torna-se público que, ao abrigo do
disposto no artigo 64.º daquela lei, autorizei a consolidação definitiva da
mobilidade interna na categoria, da assistente técnica Gisela Paula Osório
Macedo Gouvêa Faria, em lugar do mapa de pessoal da Direção-Geral
das Autarquias Locais, tendo para o efeito sido celebrado o respetivo
contrato de trabalho em funções pública por tempo indeterminado, com
efeitos reportados a 29 de novembro de 2013.
2 de dezembro de 2013. — A Directora-Geral, Lucília Ferra.
207472456

MINISTÉRIO DAS FINANÇAS
Gabinete da Secretária de Estado do Tesouro

Academia Nacional de Belas-Artes
Aviso (extrato) n.º 15666/2013
Prémio José de Figueiredo 2014
Está aberto concurso, a contar desta data até 31 de janeiro de 2014,
para o Prémio José de Figueiredo 2014, a conferir pela Academia Nacional de Belas-Artes.
O prémio, de harmonia com o texto do seu instituidor, é concedido
anualmente pela Academia «ao autor da obra de mais valor sobre assuntos de Belas-Artes que revele, conjuntamente com qualidades de
investigação histórica, dotes de visão analítica e crítica».
Serão admitidas a concurso as obras que houverem sido dadas à
estampa durante o ano de 2013, da autoria de portugueses, ou estrangeiros que nelas tratem de assuntos relativos a Portugal, exceto obras
incompletas ou em publicação.
As obras a concurso devem ser remetidas em duplicado à Secretaria
da Academia Nacional de Belas-Artes — Largo da Academia Nacional
de Belas-Artes — 1200-005 Lisboa.
A adjudicação do prémio será feita mediante votação da Academia,
sob parecer de uma comissão nomeada para esse fim.
16 de dezembro de 2013. — O Presidente, José Stone de Medeiros
Tavares.
207473606

Comissão de Coordenação e Desenvolvimento
Regional de Lisboa e Vale do Tejo
Aviso n.º 15667/2013
Nos termos do disposto na alínea b) do n.º 1 e do n.º 2 do artigo 37.º
da Lei n.º 12-A/2008, de 27.02, torna-se público que, por despacho do
Presidente da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional
de Lisboa e Vale do Tejo, de 11 de novembro, foi autorizada a consolidação definitiva da mobilidade interna na categoria da assistente técnica,
Maria Eduarda da Costa Vidigal Alves Níel, ao abrigo dos n.os 2 e 5 do
artigo 64.º da Lei n.º 12-A/2008, de 27.02, com as alterações introduzidas

Despacho n.º 16735/2013
1. Ao abrigo do disposto no n.º 2, do artigo 3.º, nos n.ºs 1, 2 e 3, do
artigo 11.º e do artigo 12.º, do Decreto-Lei n.º 11/2012, de 20 de janeiro, é
designada para exercer as funções de auxiliar no meu gabinete Ermelinda
Nunes Henriques Oliveira, assistente operacional da Secretaria Geral
do Ministério das Finanças.
2. Os encargos com a remuneração da designada são assegurados
pelo respetivo serviço de origem e pelo orçamento do meu gabinete, nos
termos dos n.ºs 12, 13 e 14, do artigo 13.º, do Decreto-Lei n.º 11/2012,
de 20 janeiro.
3. Para efeitos do disposto no artigo 12.º, do mesmo Decreto-Lei a
nota curricular da designada é publicada em anexo ao presente despacho,
que produz efeitos desde 02 de setembro de 2013.
16 de dezembro de 2013. — A Secretária de Estado do Tesouro, Maria
Isabel Cabral de Abreu Castelo Branco.
Nota curricular
Dados biográficos:
Nome – Ermelinda Nunes Henriques Oliveira
Data de nascimento – 03 de novembro de 1958
Habilitações académicas:
Concluiu Ensino Primário em 1978
Concluiu Ensino Básico (6º ano) em 2009, no âmbito do Programa
“Novas Oportunidades”
Experiência profissional:
De julho a setembro de 2013 – Auxiliar no gabinete do Secretário
de Estado do Tesouro;
De janeiro a julho de 2013 – Auxiliar no gabinete da Secretária de
Estado do Tesouro;
Desde 2002: Auxiliar Administrativa no gabinete da Secretária Geral,
no Ministério das Finanças e da Administração Pública;
De 1999 a 2002: Auxiliar Administrativa no gabinete do Ministro
das Finanças;

