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 Directoria Nacional da Polícia Judiciária

Despacho n.º 20929/2008
Ao abrigo do disposto no n.º 8 do Despacho n.º19939/2008 (2.ª Série), 

do Director Nacional da Polícia Judiciária, Dr. José Maria de Almeida 
Rodrigues, de 16 de Julho, publicado no Diário da República, 2.ª Série, 
n.º144, de 28 de Julho de 2008, subdelego no Director de Departamento 
de Administração Financeira e Patrimonial, Licenciado Nélson Roda 
Inácio, competência para autorizar despesas com a aquisição de bens e 
serviços até ao montante de € 2 000.

Nos termos do artigo 137.º do Código do Procedimento Adminis-
trativo, ratifico todos os actos que tenham sido praticado no âmbito 
dos poderes agora subdelegados ou que o venham a ser até à data da 
publicação do presente despacho.

30 de Julho de 2008. — O Director Nacional -Adjunto, Manuel da 
Conceição Ferreira. 

 Despacho n.º 20930/2008
Ao abrigo do disposto no n.º 8 do Despacho n.º 19939/2008 (2.ª Série), 

do Director Nacional da Polícia Judiciária, Dr. José Maria de Almeida 
Rodrigues, de 16 de Julho, publicado no Diário da República, 2.ª Sé-
rie, n.º 144, de 28 de Julho 2008, subdelego nos seguintes Directores 
Nacionais -Adjuntos:

Lic. João Manuel Batista Romão, na Directoria do Porto;
Lic. Rui Manuel Pires de Almeida, na Directoria de Coimbra;
Lic. Guilhermino Ferreira da Encarnação, na Directoria de Faro;

e nos coordenadores superiores de investigação criminal:
Lic. Maria Alice Teixeira Pinto Fernandes, no Departamento de In-

vestigação Criminal de Setúbal;
Lic. Paulo Fernando Gaspar Rebelo, no Departamento de Investigação 

Criminal de Portimão;
Lic. Carlos Alberto Lopes Farinha, no Departamento de Investigação 

Criminal do Funchal;
Lic. Teófilo Américo Santiago, no Departamento de Investigação 

Criminal de Aveiro;
Lic. Carlos Nunes Gomes, no Departamento de Investigação Criminal 

de Braga;
Lic. Mário Rui Henriques Bento, no Departamento de Investigação 

Criminal da Guarda;
Afonso Manuel Pinto Oliveira, no Departamento de Investigação 

Criminal de Ponta Delgada;
Lic. Carlos Alberto Damásio Pinto do Carmo, no Departamento de 

Investigação Criminal de Leiria;

a competência para autorizar despesas de empreitadas de obras públicas, 
locação e aquisição de bens e serviços, nos termos do artigo 109.º do 
Código dos Contratos Públicos, aprovado pelo Decreto -Lei n.º 18/2008, 
de 29 de Janeiro, e do artigo 37.º do Decreto -Lei n.º 197/99, de 8 de 
Junho, mantido em vigor por aquele Decreto -Lei, até ao montante de 
€ 49 000.

Nos termos do artigo 137.º do Código do Procedimento Adminis-
trativo, ratifico todos os actos que tenham sido praticados no âmbito 
dos poderes agora subdelegados ou que o venham a ser até à data da 
publicação do presente despacho.

30 Julho de 2008. — O Director Nacional -Adjunto, Manuel da Con-
ceição Ferreira. 

 Despacho n.º 20931/2008
Ao abrigo do disposto no n.º 2 do Despacho n.º 18586/2008 (2.ª Sé-

rie), do Ministro da Justiça, de 1 de Julho de 2008, publicado no Diário 
da República, 2.ª Série, n.º 133, de 11 de Julho de 2008, subdelego no 
director -nacional adjunto da Polícia Judiciária, licenciado Manuel da 
Conceição Ferreira, a competência para autorizar as deslocações ao 
estrangeiro de funcionários para participarem em assembleias, comis-
sões ou grupos de trabalho em que a Polícia Judiciária tenha assento, 
nomeadamente no Conselho de Justiça e Assuntos Internos da União 
Europeia, nas assembleias da Interpol e no conselho de administração 
da EUROPOL.

Nos termos do artigo 137.º do Código do Procedimento Adminis-
trativo, ratifico todos os actos que tenham sido praticados no âmbito 
dos poderes agora subdelegados ou que o venham a ser até à data da 
publicação do presente despacho.

31 de Julho de 2008. — O Director Nacional, José Almeida Rodri-
gues. 

 Instituto dos Registos e do Notariado, I. P.

Aviso n.º 21622/2008
Nos termos do artigo único da Portaria n.º 237/2007, de 8 de Março, 

e por meu despacho de 23 de Julho de 2008, faz -se público que foi, em 
24 -07 -2008, anexado o Cartório Notarial de Vila Nova da Barquinha, à 
Conservatória dos Registos Civil e Predial da mesma localidade.

31 de Julho de 2008. — O Presidente, António Figueiredo. 

 MINISTÉRIOS DA JUSTIÇA E DA CIÊNCIA, 
TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR

Despacho n.º 20932/2008
A Lei n.º 2/2008, de 14 de Janeiro, veio alterar o regime do ingresso 

nas magistraturas e da formação de magistrados, bem como a estrutura 
e funcionamento do Centro de Estudos Judiciários.

Nos termos do artigo 97.º, n.º 1, alínea g), da mesma lei, o conselho 
geral é composto, entre outros membros, por três professores das fa-
culdades de Direito, designados por despacho conjunto dos Ministros 
da Justiça e do Ensino Superior.

Assim, são designados para o conselho geral do Centro de Estudos 
Judiciários:

a) O Prof. Doutor Jorge de Figueiredo Dias, professor catedrático 
jubilado da Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra e professor 
na Universidade Internacional;

b) O Prof. Doutor João Caupers, professor catedrático da Faculdade 
de Direito da Universidade Nova de Lisboa;

c) A Prof.ª Doutora Paula Costa Silva, professora associada da Fa-
culdade de Direito da Universidade de Lisboa.

16 de Julho de 2008. — O Ministro da Justiça, Alberto Bernardes 
Costa. — O Ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, José 
Mariano Rebelo Pires Gago. 

 MINISTÉRIO DO AMBIENTE, DO ORDENAMENTO 
DO TERRITÓRIO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL

Gabinete do Secretário de Estado do Ordenamento 
do Território e das Cidades

Despacho n.º 20933/2008
Com vista à execução da obra de construção do interceptor de Na-

dais — Pigeiros/Uima Montante, integrado no Sistema Municipal de 
Drenagem e Tratamento de Águas Residuais Urbanas de Santa Maria 
da Feira, concelho de Santa Maria da Feira, veio a Câmara Municipal de 
Santa Maria da Feira requerer ao Ministro do Ambiente, do Ordenamento 
do Território e do Desenvolvimento Regional a constituição de servidão 
administrativa de aqueduto público subterrâneo sobre 17 parcelas de 
terreno, localizadas 5 na freguesia de Pigeiros e 12 na freguesia de Caldas 
de São Jorge, concelho de Santa Maria da Feira, identificadas no mapa 
de servidões e assinaladas nas plantas anexas ao presente despacho e 
que dele fazem parte integrante.

Assim, no exercício das competências que me foram delegadas pelo 
Ministro do Ambiente, do Ordenamento do Território e do Desenvol-
vimento Regional, nos termos do despacho n.º 16 162/2005, de 5 de 
Julho, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 141, de 25 de 
Julho de 2005, nos termos e para os efeitos do disposto nos artigos 1.º, 
2.º, 3.º e 5.º do Decreto -Lei n.º 34 021, de 11 de Outubro de 1944, e no 
artigo 8.º do Código das Expropriações, aprovado pela Lei n.º 168/99, 
de 18 de Setembro, e com os fundamentos constantes da informação 
n.º 140/DEJ/2008, de 3 de Julho, da Direcção -Geral do Ordenamento do 
Território e Desenvolvimento Urbano, determino o seguinte:

1 — As 17 parcelas de terreno identificadas no mapa e plantas que se 
publicam em anexo ao presente despacho e que dele fazem parte inte-
grante ficam, de ora em diante, oneradas com carácter permanente pela 
constituição de servidão administrativa de aqueduto público subterrâneo, 
a favor da Câmara Municipal de Santa Maria da Feira.

2 — A servidão a que se refere o número anterior, com uma área total 
de 6195 m², incide sobre uma faixa de 5 m de largura (2,5 m para cada 
lado do eixo longitudinal da conduta), e implica:

a) A ocupação permanente do subsolo na zona de instalação da con-
duta;




