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PARTE A
PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA
Gabinete do Presidente
Despacho n.º 10458/2016
Nos termos dos artigos 3.º, n.º 2, e 16.º, n.º 1, do Decreto-Lei n.º 28-A/96, de 4 de abril, nomeio consultor da Casa Civil o licenciado Duarte
Soares Franco Vaz Pinto, com efeitos a partir de 1 de julho de 2016, fixando-lhe os abonos previstos nos n.os 1 e 2 do artigo 20.º do referido diploma
em 90 % dos abonos de idêntica natureza estabelecidos para os assessores.
28 de junho de 2016. — O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa.

209815081

Despacho n.º 10459/2016
Nos termos dos artigos 3.º, n.º 2, e 16.º, n.º 1, do Decreto-Lei n.º 28-A/96, de 4 de abril, nomeio consultora da Casa Civil a licenciada Mariana
Alves Pimenta Mira Corrêa, com efeitos a partir de 1 de julho de 2016, fixando-lhe os abonos previstos nos n.os 1 e 2 do artigo 20.º do referido
diploma em 90 % dos abonos de idêntica natureza estabelecidos para os assessores.
28 de junho de 2016. — O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa.
209815073

PARTE C
PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
E PLANEAMENTO E DAS INFRAESTRUTURAS
Comissão de Coordenação e Desenvolvimento
Regional do Centro
Declaração de retificação n.º 833/2016

Decreto-Lei 71/2009, de 31 de março, é criado o Consulado Honorário de Portugal em San Diego, Estado da Califórnia, nos Estados
Unidos da América, dependente do Consulado Geral de Portugal em
São Francisco.
9 de agosto de 2016. — O Diretor-Geral dos Assuntos Consulares
e das Comunidades Portuguesas, João Maria Rebelo de Andrade
Cabral.
209799806

Por ter saído com inexatidão o Despacho n.º 2721-G/2016, publicado
no Diário da República, 2.ª série, n.º 36, de 22 de fevereiro de 2016, a
p.p. 610-(8), retifica-se que onde se lê:

FINANÇAS

«IV — Prospeção e exploração de recursos geológicos (massas
minerais — pedreiras), à exceção das alíneas d) e g);
V — Equipamentos, recreio e lazer, à exceção das alíneas a), b)
e c) e d);»
deve ler-se:
«VI — Prospeção e exploração de recursos geológicos (massas
minerais — pedreiras), à exceção das alíneas d) e g);
VII — Equipamentos, recreio e lazer, à exceção das alíneas a),
b) e c) e d);»
23 de março de 2016. — O Vice-Presidente, António Júlio da Silva
Veiga Simão.
209795707

NEGÓCIOS ESTRANGEIROS
Direção-Geral dos Assuntos Consulares
e das Comunidades Portuguesas
Despacho (extrato) n.º 10460/2016
Por despacho conjunto do Ministro das Finanças e do Ministro
dos Negócios Estrangeiros de 2 de agosto de 2016, ao abrigo do disposto no n.º 4 do artigo 13.º do Decreto-Lei n.º 121/2011, de 29 de
dezembro e do n.º 1 do artigo 3.º do Regulamento Consular, aprovado

Secretaria-Geral
Aviso n.º 10340/2016
Em cumprimento do disposto na alínea b) do n.º 1 do artigo 4.º da
Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, torna-se público que foi determinada
a consolidação da mobilidade, na carreira e categoria de Assistente
Operacional do mapa de pessoal da Secretaria-Geral do Ministério
das Finanças, ao abrigo do disposto no artigo 99.º da Lei Geral do
Trabalho em Funções Públicas (LTFP), aprovada pela Lei n.º 35/2014,
de 20 de junho, tendo sido celebrado o respetivo contrato de trabalho
em funções públicas por tempo indeterminado, dos trabalhadores a
seguir indicados:
Nome

PR

Eunice de Fátima Fialho
3.ª
Azeitão Roxo.
José Carlos Robalo Gui- 8.ª/9.ª
lherme.

NR

3
8/9*

Efeitos

Serviço
de origem

25-07-2016 SASNOVA
29-07-2016

INA

*A que corresponde o valor de € 846,38
10 de agosto de 2016. — O Secretário-Geral-Adjunto do Ministério
das Finanças, Adérito Duarte Simões Tostão.
209805459

