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Diário da República, 2.ª série — N.º 39 — 25 de fevereiro de 2016
Despacho n.º 2876/2016

1 — Ao abrigo do disposto no n.º 2 do artigo 46.º do Código do Procedimento Administrativo e no uso da faculdade que me foi conferida pela
alínea a) do n.º 2, do Despacho n.º 2213/2016, do Exmo. Tenente-general
Comandante-geral da Guarda Nacional Republicana, publicado no Diário
da República 2.ª série, n.º 30, de 12 de fevereiro de 2016, subdelego no
2.º Comandante do Comando Territorial de Setúbal, Tenente-coronel de
infantaria, Samuel José Carreirinha Branco, as minhas competências
para a prática dos seguintes atos:
a) Autorizar as despesas com a locação e aquisição de bens e serviços
e com empreitadas de obras públicas, nos termos da alínea a) do n.º 1
do artigo 17.º do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de junho, bem como
praticar os demais atos decisórios previstos no Código dos Contratos
Públicos, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de janeiro, até
ao limite de (euro) 12 500;
b) Autorizar as despesas relativas à execução de planos ou programas
plurianuais, legalmente aprovados, até ao montante de (euro) 50 000,
nos termos da alínea a) do n.º 3 do artigo 17.º do Decreto-Lei n.º 197/99,
de 8 de junho;
c) Autorizar deslocações em serviço que decorram em território
nacional, bem como o processamento dos correspondentes abonos
ou despesas com a aquisição de bilhetes ou títulos de transporte e
de ajudas de custo, antecipadas ou não e os reembolsos que forem
devidos nos termos legais;
d) Autorizar o abono a dinheiro da alimentação por conta do Estado
ao pessoal, militar e civil, que a ela tiver direito, quando não for possível
por razões operacionais, o fornecimento de alimentação em espécie, ou
as condições de saúde, devidamente comprovadas, aconselhem tratamento dietético especial, nos termos do n.º 2 do artigo 7.º do Decreto-Lei
n.º 271/77, de 2 de julho;
e) Analisar, instruir e decidir requerimentos e reclamações que
me sejam dirigidos relacionados com as competências ora subdelegadas.
2 — A subdelegação de competências a que se refere este despacho
entende-se sem prejuízo do poder de avocação e superintendência.
3 — O presente despacho produz efeitos desde 6 de janeiro de 2016.
4 — Nos termos do n.º 3 do artigo 164.º do Código do Procedimento Administrativo ficam ratificados todos os atos praticados, no
âmbito das matérias ora subdelegadas, até à sua publicação no Diário
da República.
17 de fevereiro de 2016. — O Comandante do Comando Territorial
de Setúbal, Paulo Jorge Silva Rebelo Manuel, Coronel.
209363474

Polícia de Segurança Pública
Direção Nacional
Despacho (extrato) n.º 2877/2016
Por despacho de 4 de fevereiro de 2016, de Sua Ex.ª o Diretor
Nacional da PSP, e por terem cessado os fundamentos de suspensão
da eficácia, é nomeado, ao abrigo do disposto no artigo 74.º, n.º 10,
da Lei n.º 7/90, de 20 de fevereiro, na categoria de Subintendente,
por concurso de avaliação curricular n.º 01/2015, o Comissário
M/144301 — Sérgio Fernando Lopes de Araújo Soares, do Comando
Metropolitano do Porto, ocupando o seu lugar n.º 23, na lista de
classificação final do concurso, com efeitos administrativos a 9 de
novembro de 2015.
15 de fevereiro de 2016. — O Diretor do Departamento de Recursos
Humanos, Manuel João, Técnico Superior.
209361457

Serviço de Estrangeiros e Fronteiras
Declaração de retificação n.º 207/2016
Por ter sido publicado com inexatidão no Diário da República, 2.ª série,
n.º 29, de 11 de fevereiro de 2016, o Despacho (extrato) n.º 2134/2016,
retifica-se que onde se lê:
“foi autorizada a consolidação definitiva da mobilidade na categoria,
da Técnica Superior Ana Maria Correia da Costa Claro,….”

deve ler-se:
“foi autorizada a consolidação definitiva da mobilidade na categoria, da Técnica Superior Ana Maria Correia da Costa Lopes
Claro,….”
12 de fevereiro de 2016. — O Coordenador do Gabinete de Recursos
Humanos, António José dos Santos Carvalho.
209361684

JUSTIÇA
Direção-Geral da Administração da Justiça
Despacho (extrato) n.º 2878/2016
Por despacho de 11 de janeiro de 2016:
Joana Filipa Campos Martins, técnica de justiça auxiliar do Núcleo
de Paredes da secretaria do Tribunal Judicial da Comarca do Porto
Este — autorizada a permuta para idêntico lugar do Núcleo de Póvoa
de Varzim e Vila do Conde da secretaria do Tribunal Judicial da Comarca do Porto.
Sílvia Joana Pinto Teixeira, técnica de justiça auxiliar do Núcleo de
Póvoa de Varzim e Vila do Conde da secretaria do Tribunal Judicial da
Comarca do Porto — autorizada a permuta para idêntico lugar do Núcleo
de Paredes da secretaria do Tribunal Judicial da Comarca do Porto Este.
Prazo para início de funções: 2 dias.
8 de fevereiro de 2016. — O Diretor-Geral, Luís Borges Freitas.
209358996

Instituto Nacional da Propriedade Industrial, I. P.
Aviso (extrato) n.º 2366/2016
Nos termos e para os efeitos previstos 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 por deliberação
do Conselho Diretivo do Instituto Nacional da Propriedade Industrial,
I. P., de 27 de janeiro de 2016, e na sequência da homologação da lista
unitária de ordenação final dos candidatos, relativa ao procedimento
concursal comum para ocupação de 4 postos de trabalho na carreira
e categoria de técnico superior do mapa de pessoal, aberto pelo Aviso
n.º 7598/2015, de 9 de julho, se procedeu à celebração de contrato
de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado, sujeito a
período experimental, na carreira e categoria de técnico superior, com
os trabalhadores Licenciados João Manuel dos Santos Alvarez Branco de
Carvalho, Nuno Fernando Covas Calçarão do Nascimento Anunciação
e Paulo Alexandre Jorge Rainho, ficando posicionados na 2.ª posição e
nível remuneratório 15 da tabela remuneratória única dos trabalhadores
que exercem funções públicas, e com a trabalhadora Maria Teresa Simões
Marouva Cera ficando posicionada na 3.ª posição e nível remuneratório
19 da mesma tabela remuneratória única, com efeitos a partir de 1 de
fevereiro de 2016.
16 de fevereiro de 2016. — A Presidente do Conselho Diretivo, Maria
Leonor Mendes da Trindade.
209359927

Instituto dos Registos e do Notariado, I. P.
Despacho (extrato) n.º 2879/2016
Nos termos do disposto na alínea b) do n.º 1 e do n.º 2 do art.º 4.º
da Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, torna-se público que, nos termos
previstos na alínea a) do n.º 3 do artigo 248.º da Lei Geral do Trabalho
em Funções Públicas (aprovada em anexo à Lei n.º 35/2014, de 20 de
junho), a trabalhadora Maria Paula Fernandes Cabral Teixeira, assistente
técnica da ex-Direção-Geral de Infraestruturas e Equipamentos, reafeta
ao mapa de pessoal da Secretaria-Geral do Ministério da Administração
Interna, foi integrada no mapa de pessoal do Instituto dos Registos e
do Notariado, I. P., mantendo a mesma posição e nível remuneratórios
da situação jurídico-funcional de origem, com efeitos reportados a
01.01.2015.
(Não carece de visto do Tribunal de contas.)
10 de fevereiro de 2016. — O Presidente do Conselho Diretivo, José
Ascenso Nunes da Maia.
209361465

