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Figueira da Foz e de toda a região do Baixo Mondego e, em particular, 
propiciar condições para aumentar a oferta de trabalho que possa con-
tribuir para fixar as camadas mais jovens, designadamente pela geração 
de empregos qualificados;

Assim, ao abrigo do disposto nos n.os 1 e 2 do artigo 1.º do Decreto-
-Lei n.º 97/70, de 13 de março, ex vi do n.º 1 do artigo 124.º do Decreto-
-Lei n.º 280/2007, de 7 de agosto, e do n.º 2 do artigo 169.º e n.º 1 
do artigo 173.º do Código do Procedimento Administrativo, aprovado 
pelo Decreto -Lei n.º 4/2015, de 7 de janeiro, manda o Governo, pelo 
Secretário de Estado do Tesouro, o seguinte:

1 — Autorizar o Município da Figueira da Foz a destinar a parcela 
de terreno com a área de 20 ha, sita na freguesia de Lavos, concelho 
da Figueira da Foz, distrito de Coimbra, descrita na Conservatória dos 
Registos Predial, Comercial e Automóveis da Figueira da Foz, sob o 
n.º 7653/Lavos, e registada a favor do Município pela inscrição AP. 5 
de 2008/01/07, a ampliação do Parque Industrial da Figueira da Foz, 
com configuração constante da planta anexa a esta portaria e que dela 
faz parte integrante.

2 — Pela alteração do fim justificativo da cessão é devida a compen-
sação de 546.000,00 €, a pagar na modalidade de pronto pagamento, no 
ato de assinatura de aditamento ao Auto de Cessão a Título Definitivo 
de 26 de outubro de 2007, que deverá ser outorgado no prazo máximo 
de 60 dias, após a obtenção do visto do Tribunal de Contas.

3 — Esta cessão encontra -se sujeita ao disposto no artigo 2.º do 
Decreto -Lei n.º 97/70, de 13 de março.

4 — A presente portaria entra em vigor no dia seguinte ao da sua 
publicação.

24 de julho de 2018. — O Secretário de Estado do Tesouro, Álvaro 
António da Costa Novo. 

  
 311536233 

 Secretaria-Geral

Aviso n.º 10956/2018
1 — Nos termos do disposto nos n.os 4 e 6 do artigo 36.º Portaria 

n.º 83 -A/2009, de 22 de janeiro, alterada e republicada pela Portaria 
n.º 145 -A/2011, de 6 de abril, torna -se público que, por despacho do 
Secretário -Geral da Secretaria -Geral do Ministério das Finanças de 13 de 
julho de 2018 foi homologada a lista unitária de ordenação final dos 
candidatos ao procedimento concursal comum para o preenchimento 
de dois (2) postos de trabalho do mapa de pessoal único da Secretaria-
-Geral do Ministério das Finanças, da carreira e categoria de Assistente 

Técnico, na modalidade de relação jurídica de emprego público, titulada 
por contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado 
aberto através do Aviso n.º 3619/2018 de 20 de março de 2018.

2 — Do despacho de homologação da referida lista pode ser interposto 
recurso hierárquico com efeito suspensivo para S.ª Ex.ª a Senhora Se-
cretária de Estado da Administração e do Emprego Público, nos termos 
do n.º 3 do artigo 39.º da referida Portaria.

3 — A lista homologada encontra -se afixada no «local de estilo» da 
Secretaria -Geral do Ministério das Finanças, Rua da Alfândega n.º 5, 
1100 -016 em Lisboa, encontrando -se igualmente disponível na respe-
tiva página eletrónica em www.sgmf.pt área do Planeamento e Gestão 
Procedimento Concursal.

13 de julho de 2018. — O Secretário -Geral do Ministério das Finan-
ças, Rogério Manuel Aroso Peixoto Rodrigues.

311562445 

 Aviso n.º 10957/2018
Em cumprimento do disposto na alínea b) do n.º 1 do artigo 4.º da 

Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, torna -se público que, na sequência da 
consolidação da situação de mobilidade intercarreiras, foi celebrado 
contrato de trabalho em funções públicas, por tempo indeterminado, 
na carreira e categoria de Técnico Superior, com Celeste da Conceição 
Nunes Conchinha, ficando posicionada na 2.ª posição remuneratória 
daquela categoria e no nível remuneratório 15 da Tabela Remuneratória 
Única, a que corresponde a remuneração mensal de € 1.201,48, com 
produção de efeitos a 1 de janeiro de 2018.

23 de julho de 2018. — O Secretário -Geral do Ministério das Finan-
ças, Rogério Manuel Aroso Peixoto Rodrigues.

311535991 

 Aviso n.º 10958/2018
Em cumprimento do disposto na alínea b) do n.º 1 do artigo 4.º da 

Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, torna -se público que foi determinada a 
consolidação da mobilidade, na categoria de assistente técnico do mapa 
de pessoal da Secretaria -Geral do Ministério das Finanças, nos termos 
previstos no artigo 99.º da Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas 
(LTFP), aprovada pela Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, da trabalhadora 
Maria Margarida Azevedo dos Santos de Almeida Tavares, tendo sido 
celebrado o respetivo contrato de trabalho em funções públicas por tempo 
indeterminado, ficando posicionada na 6.ª posição remuneratória daquela 
categoria e no nível remuneratório 11 da Tabela Remuneratória Única, 
a que corresponde a remuneração mensal de € 995,51, com produção 
de efeitos a 1 de junho de 2018.

23 de julho de 2018. — O Secretário -Geral do Ministério das Finan-
ças, Rogério Manuel Aroso Peixoto Rodrigues.

311535789 

 Autoridade Tributária e Aduaneira

Aviso (extrato) n.º 10959/2018
Por despacho da Senhora Diretora -Geral da Autoridade Tributária e 

Aduaneira de 2018.07.25, nos termos do artigo 27.º da Lei n.º 2/2004, 
de 15 de janeiro, alterada e republicada pela Lei n.º 64/2011, de 22 de 
dezembro, com a última redação dada pela Lei n.º 128/2015, de 03 de 
setembro, foram designados, em regime de substituição, nos cargos a 
seguir indicados, com efeitos a 15 de maio de 2018:

a) Nuno Ricardo Pinho Oliveira Fernandes, no cargo de Chefe de 
Divisão de Acompanhamento de Devedores Estratégicos (DADE) da 
Direção de Finanças de Lisboa, por vacatura do lugar;

b) Rui António Cardoso do Souto, no cargo de Chefe de Divisão de 
Planeamento, Coordenação e Apoio à Inspeção Tributária (DPCATIT) 
da Direção de Finanças de Lisboa, por impedimento do titular Luís 
Filipe Marques da Costa Otero.

25 de julho de 2018. — O Chefe de Divisão, Manuel Silvares Pi-
nheiro.

311537935 

 Aviso n.º 10960/2018
Nos termos do disposto no n.º 4 da parte II do Regulamento de Ava-

liação Permanente do pessoal do Grupo de Administração Tributária, 
notificam -se os interessados que a classificação final do ciclo de avalia-
ção permanente para mudança para o nível 2 do grau 2, da categoria de 
técnico de administração tributária adjunto, destinado aos trabalhadores 
abrangidos pelo n.º 3.7 do Regulamento foi homologada por despacho 
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de 15/06/2018 da Diretora -Geral da AT, a qual se encontra disponível 
para consulta na página da intranet em: área pessoal/Recrutamento e 
Progressao/Concursos/Mudanca de Nivel.

Da homologação da lista de classificação final podem os interessados 
interpor recurso hierárquico para o Secretário de Estado dos Assuntos 
Fiscais, no prazo de dez dias úteis a contar do dia imediato ao da publi-
cação do presente Aviso, o qual deverá ser remetido pelo correio, em 
carta registada, para a Av. Infante D. Henrique n.º 1, 1149 -009 Lisboa, 
ou entregue pessoalmente na mesma morada, devendo, em ambos os 
casos, os recursos dar entrada no Serviço até ao último dia do prazo 
acima referido.

25/07/2018. — O Chefe de Divisão, Manuel Pinheiro.
311537513 

 Aviso n.º 10961/2018
Por despacho de 18 de julho de 2018 do Senhor Subdiretor -Geral, 

Dr. Damasceno Dias, por delegação de competências da Senhora Diretora-
-Geral, da Autoridade Tributária e Aduaneira, foi autorizada a consolida-
ção definitiva da mobilidade interna na categoria de especialista informá-
tica G1 N2, de Susana Sofia do Rosário Avelino Godinho, no mapa de 
pessoal da Autoridade Tributária e Aduaneira com afetação aos Serviços 
Centrais, nos termos do disposto no artigo 99.º da Lei n.º 35/2014, de 
20 de junho de 2014, com efeitos a 22 de maio de 2018.

26 de julho de 2018. — O Chefe de Divisão, Manuel Pinheiro.
311539774 

 Despacho n.º 7654/2018
Tendo sido dado cumprimento ao estabelecido nos n.os 1 e 2 do ar-

tigo 21.º da Lei n.º 2/2004 de 15 de janeiro, alterada e republicada pela 
Lei n.º 64/2011, de 22 de dezembro, com a última redação introduzida 
pela Lei n.º 128/2015, de 03 de setembro e concluído o procedimento 
concursal de recrutamento e seleção para o cargo de diretor de finanças 
adjunto, da Direção de Finanças de Lisboa, cargo de direção intermédia 
de 1.º grau, publicitado no Diário da República n.º 39, 2.ª série, de 23 de 
fevereiro de 2018, o júri, na ata final que integra o respetivo procedi-
mento concursal, propôs, fundamentadamente, a designação da técnica 
de administração tributária assessora principal, Eunice Rute Ferreira 
Rodrigues Brito, por reunir as condições exigidas para o cargo a prover.

Considerando os fundamentos apresentados pelo júri, o candidato 
revelou possuir competência e a aptidão entendidas como as mais ade-
quadas e indispensáveis para o exercício do cargo a prover.

Nestes termos, e atento o disposto nos n.os 9 e 10 do artigo 21.º da Lei 
n.º 2/2004, de 15 de janeiro alterada e republicada pela Lei n.º 64/2011, de 
22 de dezembro, com a última redação introduzida pela Lei n.º 128/2015, 
de 03 de setembro, concordo com a proposta do júri, pelo que designo 
no cargo de Diretor de Finanças Adjunto de Lisboa, em comissão de 
serviço, pelo período de três anos, a técnica de administração tributária 
assessora principal, Eunice Rute Ferreira Rodrigues Brito, com efeitos 
a 01 de agosto de 2018.

20 de julho de 2018. — A Diretora -Geral, Helena Maria José Alves 
Borges.

Curriculum Vitae
1 — Dados de Identificação
Nome: Eunice Rute Ferreira Rodrigues Brito
Data de nascimento: 27 de agosto de 1962
Naturalidade: Lisboa

2 — Habilitações académicas
Licenciatura em Organização e Gestão de Empresas, Universidade 

dos Açores, média de 13 valores (curso iniciado no ISCTE)

3 — Atividade profissional
Diretora de Finanças Adjunta na Direção de Finanças de Lisboa, na 

Área da Gestão Tributária e Cobrança desde 2011;
Diretora de Finanças Adjunta na Área da Inspeção Tributária de 2005 

a 2010, inclusivé;
Chefe de Divisão da Divisão de Liquidação dos Impostos sobre o 

Património e outros Impostos, na Direção de Finanças de Lisboa, em 
2003 e 2004;

Coordenadora da equipa de Apoio Técnico e Planeamento da Inspeção 
Tributária, na Direção de Finanças de Setúbal, de 1997 a 2003;

Subdiretora Tributária na Direção de Finanças de Setúbal, 1996 a 
2003;

Quadro Técnico da Fiscalização Tributária da DGCI, 1991 a 1996;
Quadro Técnico Tributário da DGCI, 1982 a 1991.

4 — Formação profissional
Ambiente Segurança Higiene e Saúde no Trabalho, IEFP, abril 2018
Inglês Avançado, Centro de Emprego e Formação Profissional, se-

tembro 2015;
Forgep — Curso de formação em Gestão Pública, INA, setembro 

de 2014;
Caracterização, Deteção e Prevenção da Fraude, Corrupção e Infrações 

Conexas, Centro de Formação da AT, maio 2012,
Diversos Seminários para Dirigentes (desde 2003).
Condução de Reuniões, Centro de Formação da DGCI, fevereiro 2009;
Cooperação Administrativa Intracomunitária, Centro de Formação 

da DGCI, junho de 2007;
Análise Declarativa, Centro de Formação da DGCI, janeiro 2007;
SAD — Seminário Alta Direção, INA, outubro de 2004,
DCU — Documento de Correção Único, Centro de Formação da 

DGCI, fevereiro 2004;
Reforma do Património — Formação para formadores, Centro de 

Formação da DGCI, novembro 2003;
Gerir com Inteligência Emocional, Centro de Formação DGCI, junho 

2003;
Novo Regime Geral Infrações Tributárias, Centro de Formação da 

DGCI, fevereiro 2002;
Seminários sobre Direitos e Garantias dos Contribuintes, Centro de 

Formação DGCI, junho 2001;
Diversos cursos sobre matérias tributárias, desde 1982

311535683 

 Despacho n.º 7655/2018
Tendo sido dado cumprimento ao estabelecido nos n.os 1 e 2 do ar-

tigo 21.º da Lei n.º 2/2004 de 15 de janeiro, alterada e republicada pela 
Lei n.º 64/2011, de 22 de dezembro, com a última redação introduzida 
pela Lei n.º 128/2015, de 03 de setembro e concluído o procedimento 
concursal de recrutamento e seleção para o cargo de diretor de alfândega, 
da Alfândega de Aveiro, cargo de direção intermédia de 1.º grau, publi-
citado no Diário da República n.º 177, 2.ª série, de 13 de setembro de 
2017, o júri, na ata final que integra o respetivo procedimento concursal, 
propôs, fundamentadamente, a designação do reverificador, Fernando 
António da Silva Campos Pereira, por reunir as condições exigidas para 
o cargo a prover.

Considerando as classificações obtidas pelos candidatos, devidamente 
justificadas nos termos das “Fichas de Notação” e das “Fichas de En-
trevista Pessoal de Seleção”, o candidato revelou possuir competência 
e a aptidão entendidas como as mais adequadas e indispensáveis para 
o exercício do cargo a prover.

Nestes termos, e atento o disposto nos n.os 9 e 10 do artigo 21.º da Lei 
n.º 2/2004, de 15 de janeiro alterada e republicada pela Lei n.º 64/2011, de 
22 de dezembro, com a última redação introduzida pela Lei n.º 128/2015, 
de 03 de setembro, concordo com a proposta do júri, pelo que designo 
no cargo de Diretor da Alfândega de Aveiro, em comissão de serviço, 
pelo período de três anos, o reverificador, Fernando António da Silva 
Campos Pereira, com efeitos a 01 de julho de 2018.

25 de julho de 2018. — A Diretora -Geral, Helena Maria José Alves 
Borges.

Síntese curricular
I — Identificação:
Fernando António da Silva Campos Pereira.

II — Habilitações Académicas:
Mestrado em Ciências Empresariais, concluído em 2000, na Faculdade 

de Economia da Universidade do Porto (FEP), com a classificação de 
Muito Bom.

Licenciatura em Gestão, concluída em 1997, no Instituto de Estudos 
Superiores Financeiros e Fiscais (IESF), com média final de 14 valores.

Detentor do título de Especialista em Ciências Empresariais, conferido 
em 2012 pelo Instituto Superior de Gaya, com o trabalho “A vertente 
aduaneira do comércio internacional entre a União Europeia e o resto 
do mundo”.

III — Experiência Profissional na Autoridade Tributária e Aduaneira:
Ingresso na extinta Direção-Geral das Alfândegas em 1985, detendo 

atualmente a categoria profissional de Reverificador da carreira técnica 
superior aduaneira da Autoridade Tributária e Aduaneira.

Coordenador nacional do projeto Sistema de Controlo de Exportação 
(Export Control System), de 2007 a 2013.


