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dante Aéreo, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 219, de 9
de novembro de 2015, para cobrar receitas e assinar a documentação
relativa à execução da gestão financeira da Base Aérea n.º 1, bem como
para a autorização e emissão dos meios de pagamento referidos no n.º 1
do artigo 29.º do decreto-lei 155/92, de 28 de julho.
4 — O presente despacho produz efeitos desde o dia 2 de outubro de
2015, ficando deste modo ratificados todos os atos entretanto praticados pela entidade subdelegada, que se incluam, no âmbito da presente
subdelegação de competências.
11 de novembro de 2015. — O Comandante, Sérgio Roberto Leite
da Costa Pereira, COR/PILAV.
209129798

MINISTÉRIO DA ADMINISTRAÇÃO INTERNA
Gabinete do Ministro
Louvor n.º 1233/2015
Ao cessar funções como Ministro da Administração Interna
do XX Governo Constitucional, expresso público louvor ao Comandante-Geral da Guarda Nacional Republicana, Tenente-General Manuel
Mateus Costa Silva Couto, pela forma altamente qualificada, zelosa,
competente e atenta, como exerceu as suas funções, em especial no
âmbito do reforço das medidas de prevenção e de segurança, em consequência dos ataques terroristas ocorridos em Paris.
Pelo exposto, é um imperativo de justiça manifestar-lhe o meu reconhecimento e agradecimento e prestar-lhe este público louvor.
26 de novembro de 2015. — O Ministro da Administração Interna,
João Calvão da Silva.
209156624
Louvor n.º 1234/2015
Ao cessar funções como Ministro da Administração Interna do
XX Governo Constitucional, expresso público louvor ao Presidente
da Autoridade Nacional de Proteção Civil, Major-General Francisco
Miguel da Rocha Grave Pereira, pela forma altamente qualificada,
zelosa, competente e atenta, como exerceu as suas funções, em especial
no âmbito da grande intempérie que atingiu Albufeira, no passado dia
1 de novembro de 2015.
Pelo exposto, é um imperativo de justiça manifestar-lhe o meu reconhecimento e agradecimento e prestar-lhe este público louvor.
26 de novembro de 2015. — O Ministro da Administração Interna,
João Calvão da Silva.
209156754
Louvor n.º 1235/2015
Ao cessar funções como Ministro da Administração Interna do
XX Governo Constitucional, expresso público louvor ao Diretor Nacional do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, Desembargador António Carlos Falcão de Beça Pereira, pela forma altamente qualificada,
zelosa, competente e atenta, como exerceu as suas funções, em especial
no âmbito do reforço das medidas de prevenção e de segurança, em
consequência dos ataques terroristas ocorridos em Paris.
Pelo exposto, é um imperativo de justiça manifestar-lhe o meu reconhecimento e agradecimento e prestar-lhe este público louvor.
26 de novembro de 2015. — O Ministro da Administração Interna,
João Calvão da Silva.
209156713
Louvor n.º 1236/2015
Ao cessar funções como Ministro da Administração Interna do
XX Governo Constitucional, expresso público louvor ao Diretor Nacional da Polícia de Segurança Pública, Superintendente-chefe Luís
Manuel Peça Farinha, pela forma altamente qualificada, zelosa, competente e atenta, como exerceu as suas funções, em especial no âmbito
do reforço das medidas de prevenção e de segurança, em consequência
dos ataques terroristas ocorridos em Paris.
Pelo exposto, é um imperativo de justiça manifestar-lhe o meu reconhecimento e agradecimento e prestar-lhe este público louvor.
26 de novembro de 2015. — O Ministro da Administração Interna,
João Calvão da Silva.
209156705

Guarda Nacional Republicana
Comando-Geral
Despacho n.º 14210/2015
Por meu despacho de 13 de novembro de 2015, proferido no uso
da competência delegada pelo Exm.º Comandante-Geral, é cessada
a demora na promoção e promovido ao posto de Sargento-Chefe, por
escolha, o Sargento Ajudante de Infantaria (1876071)António Manuel
Pinheiro Tomé, desde 16de dezembro de 2013, nos termos do artigo 120.º
e alínea d) do artigo 234.º, ambos do EMGNR, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 297/09 de 14 de outubro.
Tem direito ao vencimento pelo novo posto, desde o dia seguinte
ao da publicação do presente despacho, no Diário da República, nos
termos da alínea a) do n.º 8 do artigo 38.º da Lei n.º 82-B/2014, de 31
de dezembro.
13 de novembro de 2015. — O Comandante do Comando da Administração dos Recursos Internos, Carlos Alberto Baía Afonso, Major-General.
209130403

MINISTÉRIO DA JUSTIÇA
Direção-Geral da Administração da Justiça
Aviso n.º 14085/2015
No âmbito do procedimento concursal comum aberto pelo Aviso
n.º 4564/2015, Referência PCTS 6/DSJCJI/DGT/2014, publicado no
Diário da República, 2.ª série, n.º 82, de 28 de abril de 2015, com vista
ao preenchimento de um posto de trabalho na carreira/categoria de assistente técnico do mapa de pessoal da Direção-Geral da Administração
da Justiça, mediante a celebração de contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado, notificam-se os candidatos do seguinte:
1 — Nos termos do disposto no n.º 6 do artigo 36.º da Portaria
n.º 83-A/2009, de 22 de janeiro, alterada e republicada pela Portaria
n.º 145-A/2011, de 6 de abril (doravante designada por Portaria), a
lista unitária de ordenação final dos candidatos aprovados e excluídos
resultante da aplicação dos métodos de seleção, foi homologada por meu
despacho, de 17/11/2015, por delegação do Diretor-Geral (Despacho
n.º 3462/2014, de 24/02/2014, publicado na 2.ª Serie n.º 44, de 04/03),
e pode ser consultada no átrio de entrada do edifício onde se encontra
sediada a Direção Geral da Administração da Justiça, sita no Campus
de Justiça, Av. D. João II, n.º 1.08.01 D/E, Ed. H -1990-097 Lisboa, e
na página eletrónica da DGAJ em http://www.dgaj.mj.pt/sections/files/dgaj/procedimentosconcursais/procedimento-concursal6837/2015/
aviso4564-assistente/assistentetecnico-da/
2 — Assim, nos termos do disposto no n.º 4 e 5 do artigo 36.º da
Portaria, consideram-se desta forma notificados os candidatos do ato
de homologação da lista unitária de ordenação final.
3 — Mais se informa que do ato de homologação pode ser interposto
recurso hierárquico nos termos do n.º 3 do artigo 39.º da Portaria.
18 de novembro de 2015. — A Subdiretora-Geral, Ana Vitória Azevedo.
209131002

Direção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais
Aviso (extrato) n.º 14086/2015
Procedimento concursal comum para constituição de vínculo de
emprego público na modalidade de contrato em funções públicas
por tempo indeterminado, tendo em vista o preenchimento de
1 (um) posto de trabalho da carreira/categoria de técnico superior,
do mapa de pessoal da Direção-Geral de Reinserção e Serviços
Prisionais — Divisão de Administração de Pessoal e Processamento de Abonos (DAPPA) — Referência 60/TS/2015.
Nos termos do n.º 6 do artigo 36.º da Portaria n.º 83-A/2009, de 22
de janeiro, alterada e republicada pela Portaria n.º 145-A/2011, de 6
de abril, torna-se publico que a Lista Unitária de Ordenação Final dos
candidatos aprovados no decurso da aplicação dos métodos de seleção,
relativos ao procedimento concursal comum (Referência 60/TS/2015),
para ocupação de 1 (um) posto de trabalho na carreira e categoria de
técnico superior, na modalidade de contrato de trabalho em funções
públicas por tempo indeterminado, conforme aviso n.º 5001/2015, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 88, de 7 de maio, foi ho-

