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PARTE B

 ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA

Gabinete da Presidente

Louvor n.º 385/2014
Louvo o Major de Cavalaria n.º 1920817 — Jaselino Gouveia Seabra 

Ferreira, da Secretaria Geral da Guarda, da Guarda Nacional Republi-
cana, destacado no Serviço de Segurança da Assembleia da República, 
pelo relevante e assinalável desempenho como Adjunto do Oficial de 
Segurança da Assembleia da República, funções que exerce ao longo 
dos últimos cinco anos, evidenciando sempre excecionais qualidades e 
virtudes militares na persecução das missões e tarefas que lhe competem, 
nomeadamente na área da segurança física das instalações da Assem-
bleia da República, onde sempre demonstrou qualidades de bravura, 
coragem, provado esforço, energia e grande dedicação ao serviço da 
segurança pública.

Oficial muito disciplinado e com forte integridade de carácter, sempre 
transmitiu a todos os elementos que integram a sala de segurança estes 
valores, contribuindo assim para a sua postura de rigor com compor-
tamentos e atuações de elevado nível de correção e perfeição, o que 
contribuiu para o crescente reconhecimento por parte das entidades 
que prestam serviço ou visitam o Parlamento dos serviços prestados 
por esta Força destacada.

O Major Jaselino Ferreira desenvolveu em todas as suas ações as 
virtudes da lealdade e de abnegação, demonstrando elevado espírito de 
sacrifício e de obediência a par de uma invulgar competência profissio-
nal. A experiência permitiu -lhe, com pragmatismo, prevenir e mitigar 
as situações a que foi chamado a intervir, sendo as suas propostas e 

 Secretário-Geral

Louvor n.º 386/2014
A Dr.ª Teresa de Jesus Parra da Silva foi, desde 2004, responsável 

pela coordenação do Museu da Assembleia da República.
A forma competente como desempenhou as suas funções contribui, 

sem dúvida, para a dignificação e preservação do património artístico 
e cultural do Palácio de São Bento.

No momento em que cessa tais funções de coordenação, entendo que 
a Dra. Teresa de Jesus Parra da Silva é merecedora do agradecimento da 
Assembleia da República e quero, por isso, realçar o seu profissionalismo 
e esforço pessoal para alcançar as metas propostas e, assim, reconhecer, 
em público louvor, todo o trabalho por ela, até hoje, desenvolvido.

10 de julho de 2014. — O Secretário -Geral, Albino de Azevedo Soares.
207966054 

ações sempre pautadas por ponderação e ajustadas às situações, tendo 
em conta as especificidades da função.

No momento que deixa o Serviço de Segurança, terminando o seu 
destacamento no Parlamento, é o Major Jaselino Ferreira merecedor 
que as suas ações e serviços prestados na Assembleia da República, 
que sempre relevaram excecionais qualidades físicas e morais, sejam 
qualificados de relevantes e distintos e por, este facto, reconhecidos 
em público louvor.

16 de setembro de 2013. — A Presidente da Assembleia da República, 
Maria da Assunção A. Esteves.

207966176 

PARTE C

 PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS

Comissão de Coordenação e Desenvolvimento 
Regional do Norte

Despacho n.º 9457/2014
1 — Ao abrigo das disposições conjuntas do artigo 4.º do Decreto -Lei 

n.º 228/2012, de 25 de outubro, alterado pelo Decreto -Lei n.º 68/2014, 
de 08 de maio, dos artigos 35.º a 40.º do Código do Procedimento 
Administrativo, delego na diretora de serviços de Apoio Jurídico e à 
Administração Local, Maria Manuela da Costa Cardoso Gomes, com 
possibilidade de subdelegar, as competências para a instrução dos 
processos de contraordenação e a aplicação de coimas e das sanções 
acessórias que, nomeadamente nos domínios do ambiente e do orde-
namento do território, por determinação da lei ou em razão da maté-
ria, estão cometidas à Comissão de Coordenação e Desenvolvimento 
Regional do Norte.

2 — O presente despacho produz efeitos a partir da sua publicação, 
considerando -se ratificados todos os atos praticados desde a data da 
sua assinatura.

14 de julho de 2014. — O Presidente da CCDR Norte, Emídio Fer-
reira dos Santos Gomes.

207963292 

 Direção-Geral do Património Cultural

Anúncio n.º 192/2014

Abertura do procedimento de classificação da Igreja de São Mar-
tinho, paroquial de Caramos, no Largo do Mosteiro, Mosteiro, 
União das Freguesias de Macieira da Lixa e Caramos, concelho 
de Felgueiras, distrito do Porto.
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 30 de abril 
de 2014, sob proposta da Direção Regional de Cultura do Norte, foi 
determinada a abertura do procedimento de classificação da Igreja de 
São Martinho, paroquial de Caramos, no Largo do Mosteiro, Mosteiro, 
União das Freguesias de Macieira da Lixa e Caramos, concelho de 
Felgueiras, distrito do Porto.

2 — O referido imóvel está em vias de classificação, de acordo com 
o n.º 5 do artigo 25.º da Lei n.º 107/2001, de 8 de setembro.

3 — O imóvel em vias de classificação e os localizados na zona geral 
de protecção (50 metros contados a partir dos seus limites externos), 
conforme planta de delimitação anexa, a qual faz parte integrante do 
presente Anúncio, estão abrangidos pelas disposições legais em vi-
gor, designadamente, os artigos 32.º, 34.º, 36.º, 37.º, 42.º, 43.º e 45.º 
da referida lei, e o n.º 2 do artigo 14.º e o artigo 51.º do Decreto -Lei 
n.º 309/2009, de 23 de outubro.
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4 — 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) Direção Regional de Cultura do Norte, www.culturanorte.pt;
c) Câmara Municipal de Felgueiras, www.cm -felgueiras.pt.

5 — O interessado poderá reclamar ou interpor recurso hierárquico 
do ato que decide a abertura do procedimento de classificação ou o 
arquivamento do pedido, nos termos e condições estabelecidas no Có-
digo do Procedimento Administrativo, sem prejuízo da possibilidade de 
impugnação contenciosa.

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

  
 207962896 

 PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS 
E MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E DO MAR

Gabinetes do Primeiro-Ministro e da Ministra 
da Agricultura e do Mar

Despacho n.º 9458/2014
Considerando as competências atribuídas ao gestor do Programa 

de Desenvolvimento Rural do Continente para o período 2007 -2013 
(PRODER) através da Resolução do Conselho de Ministros n.° 2/2008, 
de 7 de janeiro, alterada pelas Resoluções do Conselho de Ministros 
n.°s 30/2009, de 2 de abril e 113/2009, de 26 de novembro, e tendo 
em conta que a cessação de funções da atual gestora da autoridade de 
gestão do PRODER, em 4 de julho de 2014, compromete o normal 
funcionamento do PRODER, determina -se, nos termos e para os efeitos 
do disposto no artigo 27.° da Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro, e no n.° 10 
do artigo 28.° da Lei n.° 4/2004, de 15 de janeiro, na redação que lhes 
foi dada, respetivamente, pelos artigos 2.° e 4.° da Lei n.° 64/2011, 
de 22 de dezembro, e ao abrigo do n.° 7 -A da Resolução do Conselho 

de Ministros n.° 2/2008, de 7 de janeiro, alterada pelas Resoluções do 
Conselho de Ministros n.°s 30/2009, de 2 de abril e 113/2009, de 26 
de novembro, a nomeação em substituição da licenciada Patrícia Ma-
ria Albino Cotrim para o cargo de gestora da autoridade de gestão do 
PRODER, estrutura de missão para o Programa de Desenvolvimento 
Rural do Continente para o período 2007 -2013, criada pela Resolução 
do Conselho de Ministros n.° 2/2008, de 7 de janeiro, alterada pelas 
Resoluções do Conselho de Ministros n.°s 30/2009, de 2 de abril e 
113/2009, de 26 de novembro, cargo que acumula com o de coordena-
dora da comissão operacional de instalação do PDR 2020, criada pelo 
Despacho n.° 6697/2014, publicado no Diário da República, 2.a série, 
n.° 98, de 22 de maio de 2014.

A nomeada é remunerada ao abrigo no n.° 12 da Resolução do Con-
selho de Ministros n.° 2/2008, de 7 de janeiro, alterada pelas Resoluções 
do Conselho de Ministros n.°s 30/2009, de 2 de abril e 113/2009, de 26 
de novembro, sem direito à acumulação de remuneração.

O presente despacho produz efeitos a partir do dia 7 de julho de 
2014.

16 de julho de 2014. — O Primeiro -Ministro, Pedro Passos Coelho. — 
A Ministra da Agricultura e do Mar, Maria de Assunção Oliveira Cristas 
Machado da Graça.

Nota curricular
Nome: Patrícia Maria Albino Cotrim
Data de Nascimento: 6 de janeiro de 1974
Formação académica:

2011 — Programa de Contabilidade e Finanças para não Financei-
ros — School of Business & Economics, Catolica Executive Education 
(Universidade Católica Portuguesa), Lisboa

2002 — Licenciatura em Engenharia Agronómica, Instituto Superior 
de Agronomia, Lisboa.

Atividade profissional:

Atualmente Coordenadora da Comissão Operacional de Instalação 
(COI) do Programa de Desenvolvimento Rural 2014 -2020.

2003/2014 — Gestora de Projetos na Maltibérica Sociedade Produtora 
de Malte SA. Gestora do projeto Cevada Nacional; Responsável pela 
área de I&D; Membro da equipa de Controlo de Gestão; Responsável 
pelo Sistema de Gestão da Qualidade (ISO 9001) e HACCP;

2001/2003 — Técnica Superior no Instituto Nacional de Intervenção 
e Garantia Agrícola (INGA);

2000/2001 — Técnica Superior na Sativa - Controlo e Certificação 
de Produtos;

1998/2000 — Coordenadora de Fotointerpretação na Erena — Or-
denamento e Gestão de Recursos Naturais SA, no âmbito do Cadastro 
Vitivinícola.

207974705 

 MINISTÉRIO DAS FINANÇAS

Secretaria-Geral

Aviso n.º 8442/2014
Para os efeitos previstos 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, conjugado com o n.º 11 do artigo 12.º da 
Lei n.º 12 -A/2008, de 27 de fevereiro, e com o n.º 2 do artigo 73.º do 
Regime do Contrato de Trabalho em Funções Públicas, aprovado pela 
Lei n.º 59/2008, de 11 de setembro, torna -se público que esta Secretaria-
-Geral procedeu à afixação da ata de avaliação do período experimental 
do trabalhador Pedro Miguel Monteiro Nunes, homologada pelo des-
pacho, de 5 de junho de 2014, da Secretária -Geral do Ministério das 
Finanças, realizado na sequência da aprovação no procedimento concur-
sal aberto por Aviso n.º 4044/2013, publicado no Diário da República, 
2.ª série, n.º 56, de 20 de março de 2013, para a carreira e categoria de 
técnico superior, nas instalações daquela Secretaria -Geral, a qual se 
encontra ainda disponível para consulta na página eletrónica daquele 
serviço, no endereço www.sgmf.pt.

14 de julho de 2014. — A Secretária -Geral do Ministério das Finanças, 
Maria Júlia Fonseca Cardoso Neves Murta Ladeira.

207964191 




