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da PSP, Emília Manuela Leite dos Santos, de 46 anos de idade,
filha de João Armando Santos e de Maria Leonor Costa Leite,
natural de Fafe.

MINISTÉRIO DA JUSTIÇA
Direção-Geral da Administração da Justiça

20-11-2015. — A Diretora do Gabinete de Deontologia e Disciplina,
Fernanda Laura Guerreiro Delca Portinha.
209137281

Serviço de Estrangeiros e Fronteiras
Despacho n.º 14354/2015
1 — Ao abrigo do disposto nos artigos 44.º e 46.º do Código de
Procedimento Administrativo e nos termos do artigo 35.º, n. os 2 e 3
do Decreto Regulamentar n.º 84/2007, de 5 de novembro, republicado pelo Decreto Regulamentar n.º 15 -A/2015, de 2 de setembro,
delego nos Oficiais de Ligação de Imigração do SEF colocados
em Angola, Brasil, Rússia, Senegal, Guiné -Bissau e Cabo Verde,
respetivamente, inspetora coordenadora superior Ester Filomena
Carvalho Guedes, inspetor coordenador superior Francisco José
Marques Alves, inspetor coordenador superior Luís Filipe Soares
Frias, inspetor coordenador superior Jorge Manuel Pinto Ferreira
Faustino, inspetor coordenador João Carlos Silva Assunção Agostinho, inspetor coordenador José Domingos Ramalho Salvador,
os poderes necessários para emitir parecer prévio obrigatório à
concessão de visto a que se referem os números 1, 2, 3 e 5 do
artigo 53.º da Lei n.º 23/2007, de 4 de julho, alterada pelas Leis
n. os 29/2012, de 9 de agosto, 56/2015, de 23 de junho, e 63/2015,
de 30 de junho.
2 — Ratifico todos os atos que até à data da publicação do presente
despacho tenham sido praticados pelos Oficiais de Ligação do SEF,
desde o dia 18 de dezembro de 2014, que se enquadrem nos poderes
agora conferidos.
19 de novembro de 2015. — O Diretor Nacional do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, António Carlos Falcão de Beça Pereira.
209137987

Aviso n.º 14195/2015
Por despacho de 17 de novembro de 2015:
Carla Isabel Lopes Ferreira, Escrivã Auxiliar, a exercer funções
no Núcleo de Felgueiras, da secretaria do Tribunal Judicial da Comarca do Porto Este — autorizada a permuta para idêntico lugar,
do Núcleo de Leiria, da secretaria do Tribunal Judicial da Comarca
de Leiria;
Adelino José Vitorino Salgueiro, Escrivão Auxiliar, a exercer
funções no Núcleo de Leiria, da secretaria do Tribunal Judicial da
Comarca de Leiria — autorizada a permuta para idêntico lugar, do
Núcleo do Felgueiras, da secretaria do Tribunal Judicial da Comarca
do Porto Este.
Prazo para início de funções: 2 dias
19 de novembro de 2015. — O Diretor-Geral, Pedro de Lima Gonçalves.
209134762
Aviso n.º 14196/2015
Nos termos do § 2.º dos Avisos n.os 3708/2015 e 3709/2015, publicados no Diário da República, 2.ª Série, de 8 de abril, torna-se púbico
que se encontram disponíveis na página oficial da Direção-Geral da
Administração da Justiça (www.dgaj.mj.pt) as listas de distribuição dos
candidatos às provas de acesso às categorias de escrivão de direito e de
técnico de justiça principal, com menção dos locais, salas e moradas
onde irão realizar as provas.
Os candidatos devem verificar a sua situação através da consulta das
mencionadas listas.
20.11.2015. — O Diretor-Geral, Pedro de Lima Gonçalves.
209136488

Instituto dos Registos e do Notariado, I. P.
Aviso (extrato) n.º 14197/2015
Ao abrigo da alínea d), do n.º 1 do artigo 4.º da Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, torna-se público que cessou funções, no Instituto dos Registos
e do Notariado, I. P., a trabalhadora integrada na carreira de assistente operacional, em regime de contrato de trabalho em funções públicas por
tempo indeterminado:
Nome

Maria de Fátima Borges Leonardo Lopes . . . . . . . . . . . . . .

Data de cessação
de funções

01-11-2015

Motivo

Reforma por velhice — art.º 292.º, da LTFP aprovada pela Lei
n.º 35/2014, de 20 de junho.

18-11-2015. — O Presidente do Conselho Diretivo, José Ascenso Nunes da Maia.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Gabinete do Secretário de Estado Adjunto
e da Economia
Louvor n.º 1250/2015
No momento em que cesso funções como Secretário de Estado Adjunto e da Economia quero expressar reconhecimento e público louvor
a Maria do Sacramento Salvação Barreto do Amaral, pela dedicação,
lealdade e eficiência com que desempenhou as funções de secretária do
meu Gabinete em todo o tempo.
É, pois, de inteira justiça, que lhe conceda este louvor.
28 de outubro de 2015. — O Secretário de Estado Adjunto e da Economia, Leonardo Bandeira de Melo Mathias.
209130793

209136925

Louvor n.º 1251/2015
No momento em que cesso funções como Secretário de Estado Adjunto e da Economia quero expressar reconhecimento e público louvor à
licenciada Carla Susana Fernandes Velez, pela competência profissional,
capacidade técnica e sentido de responsabilidade, e ainda pelo empenho,
dedicação, zelo e lealdade que, enquanto técnica especialista do meu
Gabinete, demonstrou no exercício das funções que lhe foram cometidas
nas áreas e conteúdos da sua especialidade.
É, pois, de inteira justiça, que lhe conceda este louvor.
28 de outubro de 2015. — O Secretário de Estado Adjunto e da Economia, Leonardo Bandeira de Melo Mathias.
209130517
Louvor n.º 1252/2015
No momento em que cesso funções como Secretário de Estado Adjunto e da Economia quero expressar reconhecimento e público louvor

