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aprovado pelo Decreto-Lei n.º 90/2015, de 29 de maio, tendo em consideração as disposições transitórias previstas no artigo 9.º do último
diploma e a norma interpretativa estatuída no artigo 2.º do Decreto-Lei
n.º 239/2006, de 22 de dezembro:
Quadro de Oficiais ENGAER
MGEN ENGAER RES-QPfe 018576-A Humberto Feio Nunes Gonçalo — MOB.
2 — Conta esta situação desde 10 de abril de 2016.
3 — Transita para o ARQC desde a mesma data.
11 de abril de 2016. — O Chefe do Estado-Maior da Força Aérea,
Manuel Teixeira Rolo, General.
209505401

ADMINISTRAÇÃO INTERNA
Secretaria-Geral
Despacho n.º 5406/2016
Nos termos do n.º 4 do artigo 27.º da Lei n.º 2/2004 de 15 de janeiro,
na sua redação atual, cessa, a seu pedido, a nomeação em regime de
substituição da Licenciada Catarina Sofia Castanheira Nunes, no cargo
de direção intermédia de 2.º grau, como Chefe de Divisão de Projetos
Financeiros desta Secretaria-Geral, com efeitos a partir de 1 de abril
de 2016.
12 de abril de 2016. — O Secretário-Geral, Carlos Palma.
209505661

Guarda Nacional Republicana
Comando Territorial de Coimbra
Despacho n.º 5407/2016
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 b) do n.º 2 do Despacho n.º 8319/2014, do Exmo. Tenente-General Comandante Geral da Guarda Nacional Republicana, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 26, de 26 de junho de 2014,
subdelego no Comandante do Destacamento Territorial de Cantanhede,
Capitão de Infantaria Cláudio Miguel Rodrigues Lopes, a competência
para assinatura de guias de marcha e guias de transporte.
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 a partir de 01 de outubro
de 2015.
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 delegadas, até à sua publicação no Diário da República.
28 de março de 2016. — O Comandante do Comando Territorial de
Coimbra, João Paulo Simões Pedro Seguro, Coronel.
209508091

O Conselho deliberou, ainda, por unanimidade, ratificar, nos termos do
disposto no n.º 2 do artigo 112.º, daquele diploma legal, todos os atos praticados pelo senhor Vice-presidente, Dr. José Manuel Monteiro Correia,
desde 3 de fevereiro de 2016 até à publicação do devido despacho.
24 de fevereiro de 2016. — O Presidente, Luís Borges Freitas.
209506309
Despacho (extrato) n.º 5408/2016
Em conformidade com o disposto no n.º 2 do artigo 114.º do Estatuto
dos Funcionários de Justiça, aprovado pelo Dec. Lei n.º 343/99, de 26
de agosto,
i) Delego no senhor Vice-presidente do Conselho dos Oficiais de Justiça, Dr. José Manuel Monteiro Correia, os poderes próprios constantes
da última parte da alínea b) e das als. c) e d) do n.º 1 do artigo 114.º do
Estatuto dos Funcionários de Justiça: Dar posse ao secretário, aos inspetores e aos respetivos secretários de inspeção; — Dirigir e coordenar
os serviços de inspeção.
ii) Subdelego no mesmo, nos termos da última parte do n.º 1 do
artigo 112.º daquele diploma, os poderes que me foram delegados
pelo Conselho dos Oficiais de Justiça, na sessão de 19 de fevereiro
de 2016:
Ordenar inspeções extraordinárias;
Instaurar inquéritos e sindicâncias.
iii) Ratifico todos os atos praticados pelo senhor Vice-presidente do
Conselho dos Oficiais de Justiça desde 3 de fevereiro de 2016 até à
publicação deste despacho.
24 de fevereiro de 2016. — O Presidente do Conselho dos Oficiais
de Justiça, Luís Borges Freitas.
209506269

Instituto dos Registos e do Notariado, I. P.
Aviso (extrato) n.º 5208/2016
Por meu despacho de 21 de março de 2016, foi autorizada, atendendo à existência de conveniência dos serviços, nos termos do n.º 5
do artigo 109.º do Estatuto do Notariado, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 26/2004, de 4 de fevereiro, na nova redação dada pela Lei
n.º 155/2015, de 15 de setembro, a reafetação à Conservatória do Registo
Civil do Barreiro, da primeira ajudante, Rosa Maria Cabrita Fernandes
e da segunda ajudante, Eugénia Olinda Pécurto Pimenta Nogueira, inicialmente afetas à Conservatória dos Registos Predial e Comercial do
mesmo município, com efeitos a contar do dia 1 de abril de 2016.
(Não carecem de visto do Tribunal de Contas)
11 de abril de 2016. — O Presidente do Conselho Diretivo, José
Ascenso Nunes da Maia.
209507905

CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
Gabinete da Secretária de Estado da Ciência,
Tecnologia e Ensino Superior
Despacho n.º 5409/2016

JUSTIÇA
Conselho dos Oficiais de Justiça
Aviso n.º 5207/2016
Para os devidos efeitos, faz-se público que o Conselho dos Oficiais de
Justiça deliberou, em 19 de fevereiro de 2016, por unanimidade, delegar
no senhor Presidente deste Conselho, Dr. Luís Borges Freitas, os poderes
constantes do n.º 1 do artigo 112.º do Decreto-Lei n.º 343/99, de 26/08,
que aprovou o Estatuto dos Funcionários de Justiça:
Ordenar inspeções extraordinárias;
Instaurar inquéritos e sindicâncias.
Mais deliberou, igualmente, por unanimidade, que o senhor Presidente
tem a faculdade de subdelegar no senhor Vice-presidente, Dr. José Manuel Monteiro Correia, os poderes que lhe são delegados.

1 — Ao abrigo do disposto na alínea d) do n.º 1 do artigo 3.º, nos
n.os 1, 2 e 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 secretária pessoal
no meu Gabinete Ana Mafalda Jardim Temes de Oliveira.
2 — Para efeitos do disposto no artigo 12.º do referido decreto-lei,
a nota curricular da ora designada é publicada em anexo ao presente
despacho, que produz efeitos a 1 de abril de 2016.
3 — Conforme o disposto nos artigos 12.º e 18.º do supracitado
decreto-lei, publique-se na 2.ª série do Diário da República e publicite-se na página eletrónica do Governo.
13 de abril de 2016. — A Secretária de Estado da Ciência, Tecnologia
e Ensino Superior, Maria Fernanda Fernandes Garcia Rollo.
Nota curricular
Nome: Ana Mafalda Jardim Temes de Oliveira.
Data e local de nascimento: 25 de fevereiro de 1970, Lisboa.
Estado civil: Solteira.

