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b) No âmbito da administração e gestão do pessoal civil:
(1) Autorização de trabalho a tempo parcial ou em regime de horário 

flexível, bem como autorização para a concessão de mobilidade nas 
carreiras gerais ou especiais;

(2) Celebração, prorrogação e renovação de contratos;
(3) Abertura de Procedimento concursal e prática de atos subse-

quentes.

2 — O presente despacho produz efeitos desde 20 de fevereiro de 
2012, ficando deste modo ratificados todos os atos entretanto pratica-
dos pela entidade subdelegada que se incluam no âmbito da presente 
subdelegação de competências.

5 de março de 2012. — O Comandante do Pessoal, interino, José 
Manuel Pinheiro Serôdio Fernandes, major-general piloto aviador.

205962754 

 Despacho n.º 5207/2012

Subdelegação de Competências no Diretor da Direção de Saúde
1 — Ao abrigo da autorização que me é conferida pela alínea a) do 

n.º 2 do Despacho n.º 3067/2012, de 17 de fevereiro de 2012, do Chefe 
do Estado -Maior da Força Aérea, publicado no Diário da República, 
2.ª série, n.º 44, de 1 de março de 2012, subdelego no Diretor da Direção 
de Saúde, Major -General Médico 064565 -G José Maria Gouveia Duarte, 
a competência para autorizar a realização de despesas com empreitadas 
de obras públicas, locação e aquisição de bens e serviços, até ao montante 
de € 100 000,00 (cem mil euros).

2 — Ao abrigo da autorização que me é conferida pela alínea b) do 
n.º 2 do supra citado Despacho, subdelego, ainda, no Diretor da Direção 
de Saúde, a competência relativa à execução de planos ou programas 
plurianuais legalmente aprovados até ao montante de € 125 000,00 
(cento e vinte e cinco mil euros).

3 — O presente despacho produz efeitos desde 17 de fevereiro de 
2012, ficando deste modo ratificados todos os atos entretanto pratica-
dos pela entidade subdelegada que se incluam no âmbito da presente 
subdelegação de competências.

5 de março de 2012. — O Comandante do Pessoal, interino, José 
Manuel Pinheiro Serôdio Fernandes, major -general piloto aviador.

205962673 

 Despacho n.º 5208/2012

Subdelegação de competências no diretor da Direção de Saúde
1 — Ao abrigo da autorização conferida pela alínea b) do n.º 2 do 

Despacho n.º 3150/2012, de 20 de fevereiro de 2012, do Chefe do Estado-
-Maior da Força Aérea, publicado no Diário da República, 2.ª série, 
n.º 45, de 02 de março de 2012, subdelego no Diretor da Direção de 
Saúde, Major -General Médico 064565 -G José Maria Gouveia Duarte, a 
competência para homologar pareceres da Junta de Saúde da Força Aérea 
que não impliquem mudança de situação de oficiais generais.

2 — O presente despacho produz efeitos desde 20 de fevereiro de 
2012, ficando por este meio ratificados todos os actos entretanto prati-
cados que se incluam no âmbito desta subdelegação de competências.

5 de março de 2012. — O Comandante do Pessoal, interino, José 
Manuel Pinheiro Serôdio Fernandes, major-general piloto aviador.

205962762 

 MINISTÉRIO DA ADMINISTRAÇÃO INTERNA

Comissão Nacional de Proteção Civil

Resolução n.º 16/2012
Ao abrigo do disposto no n.º 6 do artigo 50.º da lei de Bases de Pro-

teção Civil, aprovada pela Lei n.º 27/2006, de 3 de julho, compete à 
Comissão Nacional de Proteção Civil aprovar os planos de emergência 
de âmbito municipal.

Ao abrigo do disposto no n.º 11 do artigo 4.º da Resolução n.º 25/2008, 
de 18 de julho, da Comissão Nacional de Proteção Civil, que aprovou 
a diretiva relativa aos critérios e normas técnicas para a elaboração e 
operacionalização de planos de emergência de proteção civil, as deli-
berações de aprovação de planos de emergência d e proteção civil são 
objeto de publicação no Diário da República.

Assim, nos termos e ao abrigo do disposto nos n.os 1 e 2 do artigo 7.º 
da Portaria n.º 302//2008, de 18 de abril, a Comissão Nacional de Pro-

teção Civil, em reunião ordinária realizada em 23 de fevereiro de 2012, 
deliberou por unanimidade:

1 — Aprovar os Planos Municipais de Emergência de Proteção Civil 
de Proença -a -Nova e Trancoso;

2 — Aprovar o Plano Municipal de Emergência de Proteção Civil 
de Fronteira com a recomendação que o mesmo seja revisto no prazo 
máximo de 1 ano;

3 — Aprovar a primeira revisão dos Planos Municipais de Emergência 
de Proteção Civil de Barrancos e Celorico da Beira.

Nos termos do n.º 12 do artigo 4.º da Resolução n.º 25/2008, de 18 de 
julho, da Comissão Nacional de Proteção Civil, os Planos Municipais 
de Emergência de Proteção Civil agora aprovados entram em vigor no 
1.º d dia útil seguinte à publicação da presente resolução no Diário da 
República.

23 de fevereiro de 2012. — O Presidente da Comissão Nacional de 
Proteção Civil, Miguel Macedo.

205964155 

 Resolução n.º 17/2012
De acordo com o disposto no n.º 6 do artigo 50.º da lei de Bases de 

Proteção Civil, aprovada pela Lei n.º 27/2006, de 3 de julho, compete à 
Comissão Nacional de Proteção Civil aprovar os planos de emergência 
de proteção civil de âmbito especial.

O n.º 7 do artigo 4.º da Resolução n.º 25/2008, de 18 de julho, da 
Comissão Nacional de Proteção Civil, que aprovou a diretiva relativa 
aos critérios e normas técnicas para a elaboração e operacionalização de 
planos de emergência de proteção civil, determina que as deliberações 
de aprovação de planos de emergência d e proteção civil são objeto de 
publicação no Diário da República;

Assim, nos termos da citada norma da lei de Bases de Proteção Ci-
vil, e no respeito pelo disposto nos n.os 1 e 2 do artigo 7.º da Portaria 
n.º 302/20088, de 18 de abril, a Comissão Nacional de Proteção Civil, 
em reunião ordinária realizada e m 23 de fevereiro de 20012, deliberou 
por unanimidade:

1 — Aprovar os Planos de Emergência Externos da CLC — Com-
panhia Logística de Combustíveis, S. A. (concelho de Azambuja) e da 
Maxampor, SS. A. (concelho de Alcochete).

Os Planos de Emergência Externos referidos no ponto anterior entram 
em vigor no primeiro dia útil seguinte à publicação da presente Resolução 
no Diário da República, nos termos do n.º 12 do artigo 4.º da Resolução 
n.º 25/2008, de 18 de julho, da Comissão Nacional de Proteção Civil.

23 de fevereiro de 2012. — O Presidente da Comissão Nacional de 
Proteção Civil, Miguel Macedo.

205964058 

 Polícia de Segurança Pública

Direção Nacional

Despacho (extrato) n.º 5209/2012
Em cumprimento do disposto na alínea d) do n.º 1 do artigo 37.º da 

Lei n.º 12 -A/2008, de 27 de fevereiro, torna -se público que por despacho 
do Sr. Diretor -Geral dos Serviços Prisionais, datado de 8 de março de 
2012, foi confirmada a consolidação da mobilidade interna na carreira/
categoria de Técnico Superior na Direção -Geral dos Serviços Prisionais, 
relativamente ao Agente M/150375 — José António Fernandes Pires, do 
Comando Metropolitano de Lisboa, com efeitos a 31 de dezembro de 
2011, cessando assim a respetiva relação jurídica de emprego público 
com esta Polícia de Segurança Pública.

4 de abril de 2012. — O Diretor do Departamento de Recursos Hu-
manos, Manuel João, técnico superior.

205963256 

 Despacho (extrato) n.º 5210/2012
Em cumprimento do disposto na alínea d) do n.º 1 do artigo 37.º da 

Lei n.º 12 -A/2008, de 27 de fevereiro, torna -se público que, por despacho 
do Sr. Diretor -Geral dos Serviços Prisionais, datado de 8 de março de 
2012, foi confirmada a consolidação da mobilidade interna na carreira/
categoria de Técnico Superior na Direção -Geral dos Serviços Prisionais, 
relativamente ao Agente M/151181 — Filipe Manuel Almeida Nunes, 
da Direção Nacional, com efeitos a 30 de novembro de 2011, cessando 
assim a respetiva relação jurídica de emprego público com esta Polícia 
de Segurança Pública.




