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 Portaria n.º 180/2012
Manda o Chefe do Estado -Maior do Exército que o TCor QEO NIM 

02448367 Elísio de Carvalho Figueiredo transite para a:
Situação de reforma
Nos termos da alínea a) do n.º 1 do Artigo 159.º do EMFAR, conjugado 

com o Decreto -Lei n.º 166/05 de 23 de setembro e Lei n.º 55 -A/2010 
de 31 de dezembro, devendo ser considerado nesta situação desde 05 
de julho de 2011.

15 de março de 2012. — Por delegação do Diretor de Administração 
dos Recursos Humanos, após delegação do Comandante do Pessoal 
do Exército, após delegação do Chefe do Estado -Maior do Exército, 
o Chefe da Repartição de Reserva Reforma e Disponibilidade, Jorge 
Ferreira de Brito, cor inf.

205895832 

 MINISTÉRIO DA ADMINISTRAÇÃO INTERNA

Gabinete do Ministro

Despacho n.º 4397/2012
1 — Ao abrigo do disposto na alínea b) do n.º 1 do artigo 3.º, nos n.os 1, 

2, 3 do artigo 11.º e no artigo 12.º do Decreto -Lei n.º 11/2012, de 20 de 
janeiro, designo para exercer as funções de adjunto do meu Gabinete o 
licenciado João Filipe Monteiro Marques.

2 — Para efeitos do disposto no artigo 12.º do mesmo decreto -lei a 
nota curricular do designado é publicada em anexo ao presente despacho, 
o qual produz efeitos a partir de 14 de março.

3 — Publique -se no Diário da República e promova -se a respetiva 
publicitação na página eletrónica do Governo.

14 de março de 2012. — O Ministro da Administração Interna, Miguel 
Bento Martins Costa Macedo e Silva.

Nota curricular
Identificação:
Nome: João Filipe Monteiro Marques;
Data de nascimento: 10 de maio de 1983.

Habilitações académicas:
Licenciatura em Direito pela Universidade de Coimbra;
Pós -graduação em Direitos Humanos pela Universidade do Minho 

(mestrando).

Experiência profissional:
Advogado (desde dezembro de 2009);
Assistente no Parlamento Europeu (março a julho de 2008).

Aptidões informáticas:
Processamento de texto e imagem (ao nível do utilizador).

205897169 

 Despacho n.º 4398/2012
Nos termos da alínea a) do artigo 6.º do Decreto -Lei n.º 11/2012, 

de 20 de janeiro, exonero, a seu pedido, o licenciado António Sanches 
Fernandes das funções de adjunto do meu Gabinete, para que havia sido 
nomeado através do Despacho n.º 9255/2011, de 8 de julho, publicado 
no Diário da República, 2.ª série, n.º 142, de 26 de julho de 2011, com 
efeitos a partir de 31 de março de 2012.

19 de março de 2012. — O Ministro da Administração Interna, Miguel 
Bento Martins Costa Macedo e Silva.

205897282 

 Polícia de Segurança Pública

Direção Nacional

Aviso n.º 4685/2012

Nos termos do n.º 2 do artigo 81.º e do artigo 89.º do Regulamento 
Disciplinar da PSP, aprovado pela Lei n.º 7/90, de 20 de fevereiro, 

notifica -se o agente M/148031, do Comando Metropolitano de Polícia 
do Porto, Alberto Jorge de Jesus Couto, na situação de aposentado, 
de que, por despacho de 24 -10 -2011, o diretor nacional da PSP negou 
provimento ao recurso hierárquico por si apresentado no âmbito do 
processo NUP 2008PRT00031DIS.

20 de março de 2012. — O Diretor do Gabinete de Assuntos Jurídicos, 
Domingos Marques Nunes Lourenço.

205897388 

 Aviso n.º 4686/2012
Nos termos do n.º 2 do artigo 81.º do Regulamento Disciplinar da PSP, 

aprovado pela Lei n.º 7/90, de 20 de fevereiro, notifica -se o agente prin-
cipal M/144998, Paulo Miguel Ferreira Soares, do Comando Distrital de 
Leiria da PSP, de que foi deduzida acusação no processo NUP 2011LRA-
00043DIS, em que é arguido, podendo apresentar a sua defesa escrita, 
no prazo de 30 dias, a contar da data da publicação do presente aviso.

O processo disciplinar encontra -se no Núcleo de Deontologia e Dis-
ciplina do Comando Distrital de Leiria, onde pode ser consultado nos 
dias úteis, nas horas normais de expediente.

20 de março de 2012. — O Diretor do Gabinete de Assuntos Jurídicos, 
Domingos Marques Nunes Lourenço.

205893904 

 Serviço de Estrangeiros e Fronteiras

Despacho (extrato) n.º 4399/2012
Por despacho de 16.02.2012 do Diretor Nacional do Serviço de Es-

trangeiros e Fronteiras
Autorizada a passagem à situação de licença sem vencimento de longa 

duração, nos termos e ao abrigo dos arts. 78.º e seguintes do Decreto -Lei 
n.º 100/99, de 31.03, ao Inspetor -adjunto da carreira de Investigação 
e Fiscalização, Xavier Rodrigues, com efeitos a partir de 27.02.2012.

20 de março de 2012. — O Chefe do Departamento de Gestão e Ad-
ministração de Recursos Humanos, António José dos Santos Carvalho.

205892957 

 Serviços Sociais da Guarda Nacional Republicana

Aviso n.º 4687/2012
Nos termos do disposto no n.º 6 do artigo 12.º da Lei n.º 12 -A/2008, 

de 27 de dezembro, conjugado com o n.º 2 do artigo 73.º, o n.º 1 do 
artigo 75.º e a alínea c) do n.º 1 do artigo 76.º, todos do Regime do Con-
trato de Trabalho em Funções Públicas, aprovado pela Lei n.º 59/2008, 
de 11 de setembro, em conjugação com o n.º 2 da cláusula 6.ª do Acordo 
Coletivo de Trabalho n.º 1/2009, de 28 de setembro, e do n.º 1 do 
artigo 1.º do Regulamento de Extensão n.º 1 -A/2010, de 2 de março, 
torna -se público que foi concluído com sucesso, de acordo com a ava-
liação efetuada nos termos do n.º 4 do artigo 12.º da Lei n.º 12 -A/2008, 
de 27 de dezembro, o período experimental da licenciada Rute Mendes 
de Almeida Borges, técnica superior do mapa de pessoal dos Serviços 
Sociais da Guarda Nacional Republicana.

20 de março de 2012. — O Vice -Presidente dos SSGNR, Coronel de 
AM, João Carlos Santos Carvalho.

205895865 

 Despacho n.º 4400/2012
1 — Ao abrigo do disposto nos artigos 35.º a 41.º do Código do Pro-

cedimento Administrativo, aprovado pelo Decreto -Lei n.º 442/91, de 
15 de novembro, alterado pelo Decreto -Lei n.º 6/96, de 31 de janeiro, 
e nos termos do n.º 2 da Deliberação n.º 31/2012, de 2 de novembro 
de 2011, publicada no Diário da República n.º 10, 2.ª série, de 13 de 
janeiro de 2012, e do Despacho n.º 1415/2012, de 5 de janeiro de 2012, 
publicado no Diário da República n.º 22, 2.ª série, de 31 de janeiro 
de 2012, subdelego, sem prejuízo dos poderes de avocação e superin-
tendência, no Chefe do Gabinete Técnico, Tenente de Administração 
Militar, n.º 2031250, David Trinta Morais, a competência para a prática 
dos seguintes atos:

a) Aprovar os autos de receção de empreitadas de obras públicas, até 
ao montante de € 40 000,00;

b) Receber, mandar instruir, analisar e decidir os pedidos de peque-
nas intervenções urgentes e necessárias, no património imobiliário dos 
SSGNR, que possam ser resolvidos com meios do Serviço Oficinal;




