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PARTE D
MINISTÉRIO PÚBLICO
Procuradoria-Geral da República
Conselho Superior do Ministério Público
Despacho (extrato) n.º 7764/2017
Licenciado António Pinto Guedes, procurador da República a exercer as funções no Tribunal Administrativo e Fiscal do Porto, cessa funções
por efeito de aposentação/jubilação.
7 de agosto de 2017. — O Secretário da Procuradoria-Geral da República, Carlos Adérito da Silva Teixeira.

310708032

PARTE E
AUTORIDADE NACIONAL DE COMUNICAÇÕES
Aviso n.º 10191/2017
A ANACOM aprovou, em 5 de junho de 2017, o projeto de regulamento de alteração do Regulamento n.º 58/2005, de 18 de agosto
(Regulamento da Portabilidade), o qual estabelece os princípios e regras
aplicáveis à portabilidade nas redes de comunicações públicas.
Nos termos legalmente aplicáveis, o referido projeto de regulamento
foi submetido a consulta pública, pelo período de 30 dias úteis, tendo
sido publicado no sítio institucional da ANACOM na Internet e na
2.ª série do Diário da República de 28 de junho de 2017, através do
Aviso n.º 7175/2017.
Por decisão de 4 de agosto de 2017, foi determinada a prorrogação
por mais 8 dias úteis do prazo da citada consulta pública, o qual termina
assim a 22 de agosto de 2017.

da gestão e encontrar pistas de solução. Podia não dar respostas em
segundos, mas o tempo que tomava para refletir e alicerçar as suas
opiniões foi sempre um tempo de mais-valia para o CFP por causa
da fiabilidade das justificações apresentadas. “Ela sabe fazer!...” é
uma expressão que se colou justamente ao seu nome por parte de
quem conhece o seu desempenho profissional. Para o sucesso neste
plano contribuíram também com inegável relevância vários atributos de personalidade, como foram a honestidade, a disponibilidade
permanente, a simpatia e a tranquilidade que transmitia aos colegas
e superiores hierárquicos.
São virtudes que não se perdem e que a Comissão Executiva, em nome
de todos quantos trabalham no CFP, deseja que possam doravante ser
colocados ao serviço das causas a que se dedicar na nova fase da sua
vida que ora se inicia.

4 de agosto de 2017. — O Vice-Presidente do Conselho de Administração, José Manuel de Almeida Esteves Perdigoto.
310707263

10 de maio de 2017. — O Vogal Executivo do Conselho Superior
do Conselho das Finanças Públicas, Rui Nuno Garcia de Pina Neves
Baleiras.
310745958

CONSELHO DAS FINANÇAS PÚBLICAS

UNIVERSIDADE ABERTA

Louvor n.º 296/2017

Despacho (extrato) n.º 7765/2017

A Comissão Executiva do Conselho das Finanças Públicas (CFP),
reunida no dia 10 de maio de 2017, deliberou aprovar o Louvor expresso
nos parágrafos seguintes.
A Dr.ª Maria José Silva Ferreira Lopes Correia Farinhote aposentou-se
no dia 30 de abril de 2017. Nesta ocasião, entendeu a Comissão Executiva
do Conselho das Finanças Públicas (CFP) ser de inteira justiça tornar
público o seu reconhecimento pelas qualidades profissionais e pessoais
com que serviu a instituição.
Foi o primeiro recurso humano recrutado pelo CFP, com efeitos
desde 9 de abril de 2012. Esta associação constituiu a derradeira
estação de uma grande carreira de 44 anos de dedicação ao serviço
público. Jurista por convicção e paixão, revelou-se um pilar de segurança essencial para a fundamentação legal dos atos administrativos
e demais decisões praticados pela instituição. Interveio em processos
de compras públicas, gestão de recursos humanos, controlo interno
e contencioso. Distinguiu-se pela seriedade, franqueza e solidez
técnica dos seus argumentos. A qualidade dos textos que assinou
denunciam com clareza meridional uma mente jurídica eficazmente
organizada, com conhecimento profundo e atualizado do direito
administrativo e enorme experiência prática em diferentes contextos institucionais da Administração Pública. Sabendo identificar os
limites da legalidade, procurou sempre compreender os problemas

Durante a minha ausência da Universidade Aberta, de 7 de agosto
a 9 de setembro de 2017, ao abrigo do disposto no n.º 2 do artigo 37.º
dos Estatutos da Universidade Aberta, homologados pelo Despacho
Normativo n.º 65-B/2008, de 12 de dezembro, publicado no Diário da
República, 2.ª série, n.º 246, de 22 de dezembro de 2008, e alterados
pelo Despacho Normativo n.º 11/2015, e em conformidade com o
disposto no artigo 42.º do Código do Procedimento Administrativo,
aprovado em anexo ao Decreto-Lei n.º 4/2015, de 7 de janeiro, delego
todos os poderes que a lei originariamente me confere para o exercício das minhas funções, bem como as competências que me foram
delegadas ou subdelegadas com a possibilidade de subdelegação, do
seguinte modo:
De 7 a 20 de agosto de 2017, no vice-reitor para a Gestão Académica
e Interação com a Sociedade, doutor Domingos José Alves Caeiro;
De 21 de agosto a 3 de setembro de 2017, na vice-reitora para a Qualidade e Cooperação Internacional, doutora Carla Maria Bispo Padrel
de Oliveira;
De 4 a 9 de setembro de 2017, na pró-reitora para a Inovação Pedagógica e E-learning, doutora Glória Maria Lourenço Bastos.
3 de agosto de 2017. — O Reitor, Paulo Maria Bastos da Silva Dias.
310708965

