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e) José Rui Constantino da Silva, no cargo de chefe da Divisão de 
Apoio Jurídico (cargo de direção intermédia de 2.º grau);

f) José Luís Pereira Calado, no cargo de chefe da Divisão de Progra-
mação (cargo de direção intermédia de 2.º grau).

2 — O presente despacho produz efeitos à data da sua assinatura.
22 de outubro de 2015. — A Diretora -Geral, Lucília Ferra.

209124272 

 Despacho n.º 13993/2015
A organização interna da Direção -Geral das Autarquias Locais 

(DGAL) obedece ao modelo estrutural misto, integrando a estrutura 
matricial as áreas de atividades relativas à concretização e planeamento 
dos programas operacionais comunitários, ao apoio e assessoria técnica 
especializada em matéria de relevância autárquica e à conceção e gestão 
de sistemas de informação com relevância na administração local.

A constituição das equipas multidisciplinares e a designação das 
suas chefias, de entre efetivos do serviço, são da responsabilidade do 
dirigente máximo do serviço.

A Portaria n.º 376/2015, de 21 de outubro, fixou em um a dotação 
máxima de chefes de equipas multidisciplinares da DGAL.

Assim, ao abrigo do disposto nos n.os 2 e 5 do artigo 22.º da Lei 
n.º 4/2004, de 15 de janeiro, determino o seguinte:

1 — É criada a equipa multidisciplinar Unidade de Fundos Estruturais 
para o desenvolvimento das atividades relativas à concretização e planea-
mento dos programas operacionais comunitários, previstas na alínea a) 
do artigo 5.º do Decreto Regulamentar n.º 2/2012, de 16 de janeiro, 
alterado pelo Decreto Regulamentar n.º 6/2014, de 10 de novembro, e 
pelo Decreto -Lei n.º 193/2015, de 14 de setembro.

2 — São cometidas ao chefe da equipa multidisciplinar as competên-
cias fixadas para os titulares de cargos de direção intermédia de 1.º grau.

3 — Ao chefe da equipa multidisciplinar é atribuído o estatuto remu-
neratório dos dirigentes intermédios de 1.º grau.

4 — O presente despacho produz efeitos à data da sua assinatura.
22 de outubro de 2015. — A Diretora -Geral, Lucília Ferra.

209124183 

 Despacho n.º 13994/2015
A estrutura matricial da Direção -Geral das Autarquias Locais (DGAL) 

é constituída pela equipa multidisciplinar Unidade de Fundos Estruturais, 
sendo da responsabilidade do dirigente máximo do serviço a designação 
da chefia da equipa multidisciplinar.

Assim, ao abrigo do disposto no n.º 2 do artigo 22.º da Lei n.º 4/2004, 
de 15 de janeiro, do artigo 44.º do Código do Procedimento Admi-
nistrativo e do n.º 3 do artigo 9.º da Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro, 
determino o seguinte:

1 — Designo como chefe da equipa multidisciplinar Unidade de 
Fundos Estruturais Maria Odete Cristovam da Silva Veríssimo, técnica 
superior da DGAL.

2 — Delego na chefe da equipa multidisciplinar Unidade de Fundos 
Estruturais a assinatura dos documentos de expediente relativos a as-
suntos de natureza corrente da equipa multidisciplinar.

3 — O presente despacho produz efeitos à data da sua assinatura.
22 de outubro de 2015. — A Diretora -Geral, Lucília Ferra.

209124231 

 Direção-Geral do Património Cultural

Despacho (extrato) n.º 13995/2015
Por despacho de 11 de novembro de 2015 do Diretor -Geral do Pa-

trimónio Cultural:
1 — No uso dos poderes que lhe são conferidos pelo artigo 42.º e ao 

abrigo dos artigos 44.º e seguintes do Código do Procedimento Admi-
nistrativo e do n.º 2 do artigo 9.º da Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro, 
alterada pelas Leis n.os 51/2005, de 30 de agosto, e 64/2011, de 22 de 
dezembro, e n.º 2 do artigo 4.º do Decreto -Lei n.º 115/2012, de 25 de 
maio, são delegados no Subdiretor -Geral da Direção -Geral do Património 
Cultural, Mestre Samuel Costa Lopes do Rego, os poderes necessários 
para a prática dos seguintes atos:

1.1 — Os previstos no artigo 4.º do Decreto -Lei n.º 115/2012, de 
25 de maio;

1.2 — Os respeitantes à gestão do funcionamento, das coleções e 
atividades dos palácios, museus e monumentos e sua conservação, bem 
como a coordenação da Rede Portuguesa de Museus;

1.3 — A autorização para o movimento de contas bancárias;

1.4 — A autorização das ordens de pagamento, independentemente 
do seu valor.

2 — Pelo presente despacho são ratificados todos os atos pratica-
dos pelo Subdiretor -Geral da Direção -Geral do Património Cultural, 
Mestre Samuel Costa Lopes do Rego, no âmbito das competências agora 
delegadas, desde 30 de outubro de 2015, até à data do presente despacho.

17 de novembro de 2015. — O Diretor do Departamento de Planea-
mento, Gestão e Controlo, Manuel Diogo.

209123884 

 Despacho (extrato) n.º 13996/2015
Por despacho de 11 de novembro de 2015 do Diretor -Geral do Pa-

trimónio Cultural:
1 — No uso dos poderes que lhe são conferidos pelo artigo 42.º e ao 

abrigo dos artigos 44.º e seguintes do Código do Procedimento Adminis-
trativo, do n.º 2 do artigo 9.º da Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro, alterada 
pelas Leis n.os 51/2005, de 30 de agosto, e 64/2011, de 22 de dezembro e 
pelo n.º 2 do artigo 4.º do Decreto -Lei n.º 115/2012, de 25 de maio, são 
delegados no Subdiretor -Geral da Direção -Geral do Património Cultural, 
Doutor António Manuel Filipe Rocha Pimentel, os poderes necessários 
para definir a gestão estratégica do Museu Nacional de Arte Antiga, bem 
como para coordenar a gestão operacional do mesmo.

2 — Pelo presente despacho são ratificados todos os atos praticados 
pelo Subdiretor -Geral do Património Cultural, Doutor António Manuel 
Filipe Rocha Pimentel, desde 30 de outubro de 2015, até à data do 
presente despacho.

17 de novembro de 2015. — O Diretor do Departamento de Planea-
mento, Gestão e Controlo, Manuel Diogo.

209123924 

 Despacho (extrato) n.º 13997/2015
Por despacho de 11 de novembro de 2015 do Diretor -Geral do Pa-

trimónio Cultural:
1 — No uso dos poderes que lhe são conferidos pelo artigo 42.º e ao 

abrigo dos artigos 44.º e seguintes do Código do Procedimento Adminis-
trativo e do n.º 2 do artigo 9.º da Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro, alterada 
pelas Leis n.os 51/2005, de 30 de agosto, e 64/2011, de 22 de dezembro, 
são delegados na diretora do Departamento de Bens Culturais, Licenciada 
Catarina Maria de Loureiro Gomes Coelho, os poderes necessários para 
se pronunciar sobre o exercício do direito de preferência, a que se refere 
a alínea e) do n.º 1 do artigo 4.º do Decreto -Lei n.º 115/2012, de 25 de 
maio, no âmbito do património arquitetónico e arqueológico.

2 — Pelo presente despacho são ratificados todos os atos praticados 
pela diretora do Departamento de Bens Culturais, Licenciada Cata-
rina Maria de Loureiro Gomes Coelho, no âmbito das competências 
agora delegadas, desde 30 de outubro de 2015, até à data do presente 
despacho.

17 de novembro de 2015. — O Diretor do Departamento de Planea-
mento, Gestão e Controlo, Manuel Diogo.

209124029 

 Despacho (extrato) n.º 13998/2015
Por despacho de 11 de novembro de 2015 do Diretor -Geral do Pa-

trimónio Cultural:
1 — No uso dos poderes que lhe são conferidos pelo artigo 42.º 

e ao abrigo dos artigos 44.º e seguintes do Código do Procedimento 
Administrativo e do n.º 2 do artigo 9.º da Lei n.º 2/2004, de 15 de 
janeiro, alterada pelas Leis n.os 51/2005, de 30 de agosto, e 64/2011, 
de 22 de dezembro, n.º 2 do artigo 4.º do Decreto -Lei n.º 115/2012, 
de 25 de maio, e artigo 27.º do Decreto -Lei n.º 197/99, de 8 de junho, 
são delegados, com possibilidade de subdelegação, no Subdiretor da 
Direção -Geral do Património Cultural, em substituição, Licenciado 
Filipe Manuel Campos Silva, os poderes necessários para a prática 
dos seguintes atos:

1.1 — Praticar todos os atos relativos à gestão dos recursos huma-
nos, financeiros, materiais e patrimoniais, a que se referem o artigo 7.º 
e o Anexo I da Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro, alterada pelas Leis 
n.os 51/2005, de 30 de agosto, e 64/2011, de 22 de dezembro;

1. 2. — Em matéria de SIADAP:
a) Presidir ao Conselho Coordenador da Avaliação da Direção -Geral 

do Património Cultural;
b) Homologar as avaliações de desempenho dos trabalhadores da 

Direção -Geral do Património Cultural;
c) Decidir sobre as reclamações respeitantes à avaliação de desem-

penho que vierem a ser apresentadas pelos trabalhadores referidos na 
alínea anterior.


