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 209928896 

 NEGÓCIOS ESTRANGEIROS

Secretaria-Geral

Aviso (extrato) n.º 12716/2016
Para os devidos efeitos se torna público que por despacho da Secretária-

-Geral de 22.09.2016, devidamente homologado pelo Ministro dos Ne-
gócios Estrangeiros em 03.10.2016, ao abrigo do n.º 2 do artigo 38.º 
da Portaria n.º 83 -A/2009, de 22 de janeiro, com a redação dada pela 
Portaria n.º 145 -A/2011, de 6 de abril, foi determinada a cessação do 
procedimento concursal comum de recrutamento para o preenchimento 
de um posto de trabalho da carreira/categoria de técnico superior, para 
exercer funções na Divisão de Processamento e Conferência da Direção de 
Serviços de Administração Financeira, aberto pelo Aviso n.º 12674/2015, 
publicado no DR n.º 213, 2.ª série de 30.10.2015, uma vez que foi de-
tetada a existência de um vício, que de acordo com os princípios con-
sagrados nos quadros normativos em vigor, consubstancia motivo para 
inviabilizar a regularidade das deliberações que pudessem ser tomadas;

10.10.2016. — A Diretora Adjunta do Departamento Geral de Admi-
nistração, Maria da Luz Andrade.

209929195 

 Despacho (extrato) n.º 12563/2016
1 — Por despacho do Ministro dos Negócios Estrangeiros, de 3 de ou-

tubro de 2016, nos termos e ao abrigo do disposto no n.º 3 do artigo 31.º 
do Estatuto do Pessoal Dirigente, aprovado pela Lei n.º 2/2004, de 15 
de janeiro, com as alterações introduzidas pelas Leis n.os 51/2005, de 
30 de agosto, 64 -A/2008, de 31 de dezembro, 3 -B/2010, de 28 de abril, 
64/2011, de 22 de dezembro, 68/2013, de 29 de agosto e, 128/2015, de 
3 de setembro, foi autorizada a opção pelo vencimento da carreira de 
origem do Embaixador José de Bouza Serrano — pessoal diplomático 
do Ministério dos Negócios Estrangeiros —, a exercer, em regime de 
comissão de serviço, o cargo de Inspetor -Geral da Inspeção -Geral Diplo-
mática e Consular do Ministério dos Negócios Estrangeiros, conforme 
Despacho (extrato) n.º 11036/2016, publicado no Diário da República, 
2.ª série, n.º 177, de 14 de setembro.

2 — O referido despacho produz efeitos a 20 de setembro de 2016.
7 de outubro de 2016. — O Diretor do Departamento Geral de Ad-

ministração, Gilberto Jerónimo.
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 NEGÓCIOS ESTRANGEIROS E ECONOMIA

Gabinetes da Secretária de Estado 
dos Assuntos Europeus 

e do Secretário de Estado Adjunto e do Comércio

Despacho n.º 12564/2016
1 — Nos termos do artigo 283.º da Lei Geral de Trabalho em Funções 

Públicas, aprovada pela Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, retificada pela 
Declaração de Retificação n.º 37 -A/2014, de 19 de agosto, e alterada 
pelas Leis n.os 82 -B/2014, de 31 de dezembro, 84/2015, de 7 de agosto 
e 18/2016, de 20 de junho, e ao abrigo das competências delegadas nos 
termos da alínea d) do n.º 1.3 do Despacho n.º 1478/2016, de 13 de janeiro, 
publicado no Diário da República, n.º 21, 2.ª série, de 1 de fevereiro e, 
bem assim, da alínea c) do n.º 7.1 do Despacho n.º 2983/2016, de 17 de 
fevereiro, publicado no Diário da República, n.º 40, 2.ª série, de 26 de 
fevereiro de 2016, é concedida a licença sem vencimento para o exercício 
de funções em organismo internacional, prevista na alínea b) do n.º 1 do 
artigo 283.º do citado diploma, na Organização das Nações Unidas, à mes-
tra Maria Teresa da Piedade Moreira, técnica superior do mapa de pessoal 
da Direção -Geral das Atividades Económicas do Ministério da Economia.

2 — A licença sem vencimento tem início a 5 de outubro de 2016, e 
é concedida pelo período de um ano.

7 de outubro de 2016. — A Secretária de Estado dos Assuntos Euro-
peus, Maria Margarida Ferreira Marques. — O Secretário de Estado 
Adjunto e do Comércio, Paulo Alexandre dos Santos Ferreira.
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 FINANÇAS E TRABALHO, SOLIDARIEDADE
E SEGURANÇA SOCIAL

Gabinetes dos Secretários de Estado
do Orçamento e do Emprego

Portaria n.º 345/2016
A Unidade Ministerial de Compras do Ministério do Trabalho, So-

lidariedade e Segurança Social (MTSSS), nos termos do disposto nas 


