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PARTE A

 PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA

Gabinete do Presidente

Despacho n.º 2129/2017
O artigo 2.º do Decreto -Lei n.º 20 -A/2016, de 27 de abril, estabelece 

que o Dia de Portugal, de Camões e das Comunidades Portuguesas é 
comemorado em Portugal e junto das comunidades portuguesas no 
estrangeiro.

Assim, nos termos do disposto no artigo 4.º do referido diploma, 
designo o Porto como sede das comemorações, em 2017, do Dia de 

Portugal, de Camões e das Comunidades Portuguesas, estendendo -se 
as celebrações às comunidades portuguesas no Rio de Janeiro e em 
São Paulo.

Para a organização das comemorações é constituída uma Comissão 
presidida pelo Prof. Doutor Manuel Alberto Coimbra Sobrinho Simões 
e que integra o Chefe do Estado -Maior General das Forças Armadas, 
General Artur Neves Pina Monteiro, o Chefe do Protocolo do Estado, 
Embaixador António Almeida Lima e o Secretário -Geral da Presidência 
da República, Dr. Arnaldo Pereira Coutinho.

9 de março de 2017. — O Presidente da República, Marcelo Rebelo 
de Sousa.

310331585 

PARTE B

 ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA

Gabinete do Presidente

Despacho n.º 2130/2017
Nos termos dos artigos 8.º e 10.º, n.º 1, da Lei de Organização e 

Funcionamento dos Serviços da Assembleia da República, republicada 
pela Lei n.º 28/2003, de 30 de julho, nomeio a licenciada Inês Ferreira e 
Castro para o cargo de Secretária Auxiliar do meu Gabinete, com efeitos 
a partir do dia 15 de fevereiro de 2017.

14 de fevereiro de 2017. — O Presidente da Assembleia da República, 
Eduardo Ferro Rodrigues.

310293053 

 Direção de Serviços Administrativos e Financeiros

Despacho n.º 2131/2017
Tendo em consideração o disposto no artigo 42.º da Lei de Orga-

nização e Funcionamento dos Serviços da Assembleia da República 
(LOFAR), republicada pela Lei n.º 28/2003, de 30 de julho, na sua atual 
redação e nos termos e para os efeitos dos artigos 44.º e seguintes do 
Código do Procedimento Administrativo (CPA), aprovado pelo Decreto-
-Lei n.º 4/2015, de 7 de janeiro e ainda a coberto do Despacho (extrato) 
n.º 936/2016, da Adjunta do Secretário -Geral, Dr.ª Ana Maria Viegas 
Serpa Farrajota Leal, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 13, 
de 20 de janeiro de 2016, delego e subdelego no Chefe de Divisão de 
Aprovisionamento e Património (DAPAT), Nuno Miguel dos Santos e 
Silva Vieira, as seguintes competências:

1 — Competências delegadas:
1.1 — Justificar e injustificar faltas dos funcionários afetos à respe-

tiva Divisão;
1.2 — Autorizar o pessoal afeto à respetiva Divisão a comparecer em 

juízo quando requisitado nos termos da lei de processo.

 PROVEDORIA DE JUSTIÇA

Aviso (extrato) n.º 2576/2017
Para cumprimento do disposto na alínea d) do n.º 1 e do n.º 2, do 

artigo 4.º da Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, faz-se pública a lista no-
minativa do pessoal da Provedoria de Justiça que cessou funções por 
motivo de aposentação, no período compreendido entre 1 de janeiro e 
31 de dezembro de 2016: 

2 — Competências subdelegadas:
2.1 — Assinar a correspondência, incluindo a eletrónica, no âmbito 

das matérias que correm pela respetiva Divisão, com exclusão do expe-
diente dirigido ao Gabinete do Presidente da Assembleia da República 
e de outros órgãos de soberania, aos gabinetes dos grupos parlamenta-
res, aos presidentes das comissões parlamentares, aos deputados, aos 
presidentes de câmaras municipais e da correspondência dirigida aos 
titulares dos cargos de direção superior ou equiparados da Administração 
Central, Regional e Local e aos titulares dos órgãos que funcionam junto 
da Assembleia da República ou na sua dependência;

2.2 — Autorizar os pedidos de férias e de acumulação de férias dos 
funcionários afetos à respetiva Divisão.

3 — Subdelego também a competência para autorizar despesas até ao 
limite de € 1500,00 (mil e quinhentos euros) no âmbito das matérias da 
respetiva Divisão, desde que previamente cabimentadas e não tenham 
a natureza de encargo plurianual.

4 — O Chefe da DAPAT mencionará sempre, no uso das delegações 
e subdelegações que aqui lhe são conferidas, a qualidade de delegado ou 
de subdelegado em que pratica os atos por aquelas abrangidas.

5 — O presente despacho produz efeitos desde a presente data, ser-
vindo o mesmo para ratificar todos os atos praticados até à sua publi-
cação.

3 de fevereiro de 2016. — A Diretora de Serviços Administrativos e 
Financeiros, Ana Vargas.

310292973 

Nome Carreira/Categoria Posição remuneratória Data da cessação

Maria da Glória Reis de Sousa Paes  . . . . . . . . . . . . . . . Assistente técnica. . . . . . . Entre a 4.ª e a 5.ª  . . . . . . . 01.07.2016
Olga Maria Teixeira Gonçalves . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Secretária pessoal. . . . . . . Superior à 12.ª  . . . . . . . . . 01.07.2016

 22 de fevereiro de 2017. — A Secretária-Geral, Maria da Conceição Poiares.
310293167 


