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Isabel Maria Almeida Ferreira Moreira, residente na Estrada Enguias,
Lote 9, Soalheira; João Manuel Santos, residente na Urbanização Tapada
do Socorro, Lote 34, Castelo Branco; José António Matos Dias, residente na Rua Engenheiro Arantes Oliveira, 20, Soalheira; José António
Silva Carvalho, residente no Beco Rua Velha, Louriçal do Campo; José
Dias Lucas Silva, residente na Rua Dr. Daniel Proença de Carvalho,
Lote 9, Soalheira; José Grilo Justino, residente na Quinta da Bela Vista,
Alpedrinha, Alcaide; Margarida Santos Neves Gonçalves, residente na
Rua Sra. de Belém, 12, Retaxo; Maria Anjos Martins Moroso Proença,
residente na Rua 5 Outubro, 1 A, 3 Esq., Castelo Branco; Maria Antónia
Dias Bernardo Ramos, residente na Rua Barros Queirós, 2, Louriçal
do Campo; Maria Carmo Gaspar Pereira Fonseca Santos, residente
na Via Romana, 11, Unhais da Serra; Maria Celeste Cabrita Branco
Beato, residente na Av. da Carapalha, 9, 1.º, Esq., Lote 85, Castelo
Branco; Maria Fernanda Pires Martins Fonseca, residente na Estrada
Municipal, Casal Pelota, Louriçal do Campo; Maria Gabriela Louro
Rodrigues Correia Ascensão, residente na Av. Viriato, Bloco Viriato,
3 A, Tortosendo; Maria Goreti Guilherme Duarte, residente na Rua
Pinho Manso, Lote 3, 2.º Esq., Dominguizo; Maria Graça Supico Rato,
residente no Bairro Barreiro, Rua 5, Lote 10, Louriçal do Campo; Maria
Helena Pereira Mendes, residente na Rua 25 de Abril, Unhais da Serra;
Maria José Ramos Madeira, residente na Rua dos Loureiros, 10, 2.º Dto.,
Tortosendo; Maria Luiza Leitão Lele Malhão, residente no Largo Quinta
do Amieiro, Lote 37 A, 3.º Esq., Castelo Branco; Maria Lurdes Cardoso
Martins Nunes Roque, residente na Rua Mt Meio, 35, Retaxo; Maria
Lurdes Esteves Silva Opinião, residente Rua do Forno, Torre, Louriçal
do Campo; Maria Manuela Silva Santos, residente na Rua Arressario,
10, 1, Castelo Branco; Maria Mercedes Rosário Fernandes, residente na
Rua D. Maria José Alçada, 18, Penedos Altos, Covilhã; Paula Alexandra
Santos Dias, residente na Rua Chão Fonte, 17, Dominguizo; Rosário
Mota Vilela Conceição Dias, residente na Rua do Céu, 3, Palvarinho,
Salgueiro do Campo; Teresa Jesus Mação Gonçalves, residente na Rua
Mateus Fernandes, 26 A, 3.º Dto., Covilhã; Teresa Maria Duque Gonçalves Martins, residente em Alameda Cansado, 19, 2.º Dto., Castelo
Branco; Virgínia Maria Prata Salavessa Monteiro, residente na Rua Vasco
Gama, 1, Palvarinho, Salgueiro do Campo, que se trancreve:
“I. Julga-se a instância extinta por inutilidade superveniente da lide.
II. Custas pela entidade requerida.
III. Registe-se e notifique-se.”
Pelo que ficam ainda notificados, de que, da presente sentença pode
ser interposto recurso, no prazo de trinta dias contados a partir da presente publicação.
O prazo é contínuo, suspendendo-se, no entanto, durante as férias
judiciais. Terminando o prazo em dia em que os tribunais se encontrem
encerrados, transfere-se o seu termo para o primeiro dia útil seguinte.
As férias judiciais decorrem de 22 de dezembro a 3 de janeiro; de
domingo de Ramos à segunda-feira de Páscoa e de 16 de julho a 31
de agosto.
É obrigatória a constituição de advogado, nos termos do disposto no artigo 11.º, n.º 1, do Código de Processo nos Tribunais Administrativos.
Documento processado com recurso a meios informáticos, de acordo
com o disposto no n.º 5, do artigo 131.º, do Código de Processo Civil
com aposição de assinaturas eletrónicas avançadas em conformidade
com o disposto no n.º 1, do artigo 7.º, da Portaria n.º 1417/2003, de
30 de dezembro.
05-04-2016. — A Juíza de Direito, Maria Carolina Duarte. — O Oficial de Justiça, Pedro Proença.
209487145

TRIBUNAL DA COMARCA DO PORTO
Despacho n.º 4938/2016
Delegação de poderes
Ao abrigo do disposto nos artigos 44.º a 50.º do Código do Procedimento Administrativo, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 4/2015, de 7 de
janeiro, dos artigos 17.º, 20.º e 23.º da Lei n.º 35/2014, de 20 de junho,
e artigo 280.º da Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas, aprovada
pelo mesmo diploma legal, conjugados com o disposto no n.º 3 do
artigo 106.º da Lei da Organização do Sistema Judiciário, aprovada
pela Lei n.º 62/2013, de 26 de agosto, face à publicação, no dia 24 de
fevereiro de 2016, na 2.ª série do Diário da República, do despacho do
Senhor Diretor-geral da Administração da Justiça, n.º 2814/2016, sem
prejuízo de avocação, subdelego na Exma. Sra. Secretária de Justiça,
em regime de substituição, Maria Aurora Pinto Amorim, respeitante à
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áreas funcional e orgânica da 1.ª Secção da Instância Central Criminal e
da Secção da Instância Local Criminal do Núcleo do Porto as seguintes
competências que me foram delegadas:
1 — a) Autorizar a escolha do tipo de procedimento, praticar todos os
atos inerentes à abertura e desenvolvimento dos processos de aquisição
de bens e serviços, assim como autorizar as despesas inerentes, até ao
montante máximo de € 10.000,00, ao abrigo do artigo 109.º do Código
dos Contratos Públicos, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 18/2008, de
29 de janeiro, em conformidade com o previsto na alínea a) do n.º 1 do
artigo 17.º do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de junho, em vigor por força
da Resolução da Assembleia da República n.º 86/2011, de 11 de abril,
com exceção das competências para:
i) Aquisição de mobiliário (não incluindo módulos de bancadas);
ii) Aquisição de estantes;
iii) Aquisição de equipamentos fixos de Aquecimento, Ventilação e Ar
Condicionado (AVAC), salvo nos casos de substituição de equipamento
existente e nos de ampliação de sistemas previamente instalados, precedendo esta ampliação de parecer obrigatório favorável da Direção-Geral
da Administração da Justiça;
iv) Aquisição de equipamento informático (não incluindo cabos,
adaptadores e transformadores);
v) Aquisição de aparelhos áudio e de videoconferência;
vi) Aquisição de equipamentos de cópia e impressão (fotocopiadoras
ou multifuncionais);
vii) Aquisição de equipamentos de segurança, salvo nos casos de
substituição de equipamento existente e nos de ampliação de sistemas
previamente instalados, precedendo esta ampliação de parecer obrigatório favorável da Direção-Geral da Administração da Justiça;
viii) Aquisição de papel, material de arquivo, material de encadernação, material de escritório, material de escrita, suportes digitais e
consumíveis de impressão, produtos de higiene e limpeza, na medida em
que a sua requisição é exclusivamente assegurada através da plataforma
eletrónica de compras públicas;
ix) Celebração de contratos de fornecimento de Eletricidade BTE/MT
(baixa tensão especial/ média tensão);
x) Aquisição de serviços de vigilância e segurança;
xi) Aquisição de serviços de higiene e limpeza;
xii) Aquisição de serviços de comunicações fixas e móveis (voz e
dados);
xiii) Aquisição de serviços de assistência técnica a equipamentos de
cópia e impressão (onde não se inclui a reparação pontual de impressoras);
xiv) Aquisição de serviços de execução continuada de manutenção
de edifícios, assistência técnica de sistemas integrados de AVAC, segurança passiva, elevadores, equipamentos informáticos, aparelhos áudio
e videoconferência.
b) Autorizar a destruição ou a remoção, e o subsequente abate, de bens
insuscetíveis de reutilização, precedendo parecer obrigatório favorável
da Direção-Geral da Administração da Justiça, sempre que os bens sejam
anteriores a 1980, ou, no caso de equipamento informático, de áudio e
de comunicações, precedendo avaliação técnica do Instituto de Gestão
Financeira e Equipamentos da Justiça, I. P.;
c) Autorizar os pedidos de flexibilidade do horário de trabalho aos
oficiais de justiça e demais trabalhadores com filhos com idade até
aos 12 anos, ajustando-os às necessidades familiares, desde que não
configure uma redução do horário de trabalho;
d) Autorizar os pedidos de dispensa para a frequência de ações de
formação ou seminários de curta duração, não ministrados pela DGAJ,
que não se prolonguem por mais de dois dias úteis seguidos nem mais
de 15 dias interpolados em cada ano;
e) Decidir os pedidos de justificação das faltas previstas no n.º 2 do
artigo 134.º da Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas;
f) Decidir os pedidos de justificação das faltas dadas pelos membros
das mesas das assembleias de voto, no dia da realização das eleições
e no dia seguinte;
g) Autorizar, no âmbito dos direitos atribuídos na proteção da parentalidade, previstos nos artigos 33.º a 69.º do Código do Trabalho, os a
seguir indicados:
i) Licença em situação de risco clínico durante a gravidez;
ii) Licença por interrupção de gravidez;
iii) Licença parental, em qualquer das modalidades;
iv) Licença por adoção;
v) Licença parental complementar em qualquer das modalidades;
vi) Dispensa para consulta pré-natal;
vii) Dispensa para avaliação para adoção;
viii) Dispensa para amamentação ou aleitação;
ix) Faltas para assistência a filho;
x) Faltas para assistência a neto;
xi) Licença para assistência a filho;
xii) Licença para assistência a filho com deficiência ou doença crónica.
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h) Conceder o estatuto de trabalhador-estudante e autorizar as dispensas, faltas e licenças previstas nos artigos 89.º a 96.º do Código do
Trabalho;
2 — Delego na Exma. Sra. Secretária de Justiça, em regime de substituição, Maria Aurora Pinto Amorim, na mesma área funcional e orgânica
as competências previstas nas als. a), d) a h) do n.º 1 do artigo 106.º da
Lei da Organização do Sistema Judiciário, aprovada pela Lei 62/2013
de 26 de agosto.

3 — O presente despacho produz efeitos a partir do dia 01 de
abril de 2016, ficando por este meio ratificados, em conformidade
com o disposto no n.º 3 do artigo 164.º do Código do Procedimento
Administrativo, todos os atos praticados pela visada no âmbito da
competência abrangida por este despacho, até à data da sua publicação.
2 de abril de 2016. — O Administrador Judiciário, José Cabido.
209487923

PARTE E
CAIXA DE PREVIDÊNCIA DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Édito n.º 92/2016
Em conformidade com o artigo 11.ºA dos Estatutos desta Caixa, na
redação que lhe foi dada pelo Decreto-Lei n.º 193/97 de 29/7, se declara
que, para habilitação edital ao subsídio de € 430,69, constituído por Delfina Alves Castro, sócia desta Caixa n.º 14937, falecida em 10/06/2015
e legado a Fernando Alves Castro Fontes, desconhecendo-se o seu
paradeiro, correm éditos de trinta dias a contar da data da publicação
deste anúncio no “Diário da República” citando o beneficiário referido,
ou em caso de falecimento deste, os seus representantes sucessórios ou,
não os havendo, outros herdeiros da sócia a deduzirem a sua habilitação
naquele prazo, a fim de, apreciados os direitos invocados, se decidir
sobre o seu pagamento.
22/02/2016. — O Administrador-Delegado, José Quitério.
309444369
Édito n.º 93/2016
Em conformidade com o artigo 11.ºA dos Estatutos desta Caixa, na
redação que lhe foi dada pelo Decreto-Lei n.º 193/97 de 29/7, se declara
que, para habilitação edital ao subsídio de € 164,32, constituído por
Ana Maria Costa, sócia desta Caixa n.º 16149, falecida em 30/10/2014
e legado a Maria Elisa Tabuada, a Maria de Fátima Tabuada, a Jorge
Manuel Tabuada, a Ema Fernanda Pedreira Tabuada, a Francisco Manuel
Tabuada, a Ana Paula Pedreira Tabuada, a Paulo José Afonso Costa e
a Cristina Maria Afonso Costa, desconhecendo-se os seus paradeiros,
correm éditos de trinta dias a contar da data da publicação deste anúncio
no “Diário da República” citando os beneficiários referidos, ou em
caso de falecimento destes, os seus representantes sucessórios ou, não
os havendo, outros herdeiros da sócia a deduzirem a sua habilitação
naquele prazo, a fim de, apreciados os direitos invocados, se decidir
sobre o seu pagamento.
24/02/2016. — O Administrador-Delegado, Alípio Magalhães Fernandes.
309444003
Édito n.º 94/2016

Édito n.º 95/2016
Em conformidade com o artigo 11.ºA dos Estatutos desta Caixa, na
redação que lhe foi dada pelo Decreto-Lei n.º 193/97 de 29/7, se declara que, para habilitação edital ao subsídio de € 130,49, constituído
por Maria Elisete Landeiro Bargão Pires, sócia desta Caixa n.º 20954,
falecida em 04/01/2014 e legado às filhas vivas na altura: Ana Sofia
Landeiro Bargão Pires, Maria Isabel Landeiro Bargão Pires e Rita Alexandra Landeiro Bargão Pires, desconhecendo-se os seus paradeiros,
correm éditos de trinta dias a contar da data da publicação deste anúncio
no “Diário da República” citando as beneficiárias referidas, ou em
caso de falecimento destas, os seus representantes sucessórios ou, não
os havendo, outros herdeiros da sócia, a deduzirem a sua habilitação
naquele prazo, a fim de, apreciados os direitos invocados, se decidir
sobre o seu pagamento.
29/02/2016. — O Administrador-Delegado, Alípio Magalhães Fernandes.
309444125
Édito n.º 96/2016
Em conformidade com o artigo 11.º-A dos Estatutos desta Caixa, na
redação que lhe foi dada pelo Decreto-Lei n.º 193/97 de 29/7, se declara
que, para habilitação edital ao subsídio de € 1.641,95, constituído por
Jorge Portela Costa Reis, sócio desta Caixa n.º 20918, falecido em
02/01/2014 e legado a Jorge Pedro Almada da Costa Reis, desconhecendo-se o seu paradeiro, correm éditos de trinta dias a contar da data da
publicação deste anúncio no Diário da República citando o beneficiário
referido, ou em caso de falecimento deste, os seus representantes sucessórios ou, não os havendo, outros herdeiros do sócio, a deduzirem a sua
habilitação naquele prazo, a fim de, apreciados os direitos invocados,
se decidir sobre o seu pagamento.
29/02/2016. — O Administrador-Delegado, Alípio Magalhães
Fernandes.
309444109
Édito n.º 97/2016

Em conformidade com o artigo 11.º-A dos Estatutos desta Caixa, na
redação que lhe foi dada pelo Decreto-Lei n.º 193/97 de 29/7, se declara
que, para habilitação edital ao subsídio de € 368,63, constituído por
Alice Marques Correia Pires, sócia desta Caixa n.º 16013, falecida em
26/01/2014 e legado a Maria Emília Marques Correia, desconhecendo-se
o seu paradeiro, correm éditos de trinta dias a contar da data da publicação deste anúncio no “Diário da República” citando a beneficiária
referida, ou em caso de falecimento desta, os seus representantes sucessórios ou, não os havendo, outros herdeiros da sócia, a deduzirem a sua
habilitação naquele prazo, a fim de, apreciados os direitos invocados,
se decidir sobre o seu pagamento.

Em conformidade com o artigo 11.º-A dos Estatutos desta Caixa,
na redação que lhe foi dada pelo Decreto-Lei n.º 193/97 de 29/7,
se declara que, para habilitação edital ao subsídio de € 152,69,
constituído por Maria Judite Garcez Osório, sócia desta Caixa
n.º 23056, falecida em 16/10/2014 e legado a Carlos Manuel Garcez
Osório e Silva, desconhecendo-se o seu paradeiro, correm éditos
de trinta dias a contar da data da publicação deste anúncio no Diário da República citando o beneficiário referido, ou em caso de
falecimento deste, os seus representantes sucessórios ou, não os
havendo, outros herdeiros da sócia, a deduzirem a sua habilitação
naquele prazo, a fim de, apreciados os direitos invocados, se decidir
sobre o seu pagamento.

25/02/2016. — O Administrador-Delegado, Alípio Magalhães Fernandes.
309444206

02/03/2016. — O Administrador-Delegado, Alípio Magalhães
Fernandes.
309444052

