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Assim, foi publicado no Diário da República, 2.ª série, de 19 de 
abril de 2010, o despacho n.º 6844/2010, que atribuiu uma redução aos 
aderentes de uma plataforma de negociação autorizada.

Ocorre contudo que até à data não se verificou o desenvolvimento do 
SIRAPA que permita, de uma forma célere e rigorosa, a aplicação do 
previsto no despacho supramencionado. Acresce que os custos associados 
ao desenvolvimento desta possibilidade, bem como o fraco benefício para 
os utilizadores que, salvo raras exceções, não têm expressão, aconselham 
a revogação do referido despacho.

Assim, revogo, com efeitos imediatos, o despacho n.º 6844/2010, 
publicado no Diário da República, 2.ª série, de 19 de abril de 2010.

9 de Maio de 2012. — O Secretário de Estado do Ambiente e do 
Ordenamento do Território, Pedro Afonso de Paulo.

206155736 

 Despacho n.º 7879/2012
Pretende o município de Arouca realizar a beneficiação e pavimenta-

ção de um caminho agrícola, utilizando para efeito 5768 m2 de terrenos 
integrados na Reserva Ecológica Nacional (REN), por força da delimita-
ção aprovada pela Portaria n.º 112/2011, de 21 de março, e Declaração 
de Retificação n.º 14/2011, de 20 de maio.

Considerando que a beneficiação pretendida não dispõe de alternativas 
que não envolvam necessariamente a utilização de REN;

Considerando que se trata de um projeto necessário à melhoria das 
acessibilidades a áreas agroflorestais;

Considerando que o mesmo projeto tem enquadramento no Plano 
Diretor Municipal de Arouca, publicado no Diário da República, através 
do aviso n.º 21653/2009, de 23 de novembro;

Considerando os pareceres proferidos pela Administração da Região 
Hidrográfica do Norte, I. P., e pela Comissão de Coordenação e Desen-
volvimento Regional do Norte;

Considerando as medidas enunciadas por aquelas entidades, a aplicar 
na fase de execução do projeto, tendo em conta as características deste 
e as específicas funções que assistem ao sistema da REN a afetar, as 
quais se traduzem, designadamente, em:

a) Garantir a interdição de construção na área adjacente ao traçado;
b) Garantir a salvaguarda e preservação dos valores naturais con-

finantes;
c) Manter o atual traçado e as características das linhas de água que 

são atravessadas pelo caminho;
d) Cuidar que a drenagem de águas pluviais para as linhas de água 

não agrave o risco de inundação e de poluição;
e) Evitar a ocupação de áreas na REN com estaleiros da obra;
f) Efetuar as operações de manutenção dos equipamentos em locais 

próprios, de modo a evitar derrames acidentais de combustível ou de 
lubrificantes;

Conclui -se estarem reunidas as condições para que se proceda ao reco-
nhecimento do relevante interesse público, necessário para a realização 
em solos delimitados na REN do projeto pretendido.

Assim, nos termos e para os efeitos do disposto no n.º 1 do artigo 21.º 
do Decreto -Lei n.º 166/2008, de 22 de agosto, e no exercício das com-
petências delegadas pela Ministra da Agricultura, do Mar, do Ambiente 
e do Ordenamento do Território, através do despacho n.º 12412/2011, 
publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 181, de 20 de setem-
bro de 2011, com a redação que lhe foi conferida pela declaração de 
retificação n.º 1810/2011, publicada no Diário da República, 2.ª série, 
n.º 227, de 25 de novembro de 2011, é reconhecido o relevante interesse 
público da beneficiação do caminho agrícola da Cardenha, no município 
de Arouca, desde que cumpridas as condições e medidas decorrentes 
dos pareceres oportunamente emitidos pela Administração da Região 
Hidrográfica do Norte e da Comissão de Coordenação e Desenvolvi-
mento Regional do Norte.

23 de maio de 2012. — O Secretário de Estado do Ambiente e do 
Ordenamento do Território, Pedro Afonso de Paulo.

206155533 

 Direção-Geral da Agricultura
e Desenvolvimento Rural

Despacho n.º 7880/2012
Ao abrigo das disposições conjugadas do n.º 2 do artigo 9.º da Lei 

n.º 2/2004, de 15 de janeiro, com as alterações introduzidas pelas 
Leis n.º 51/2005, de 30 de agosto, n.º 64 -A/2008, de 31 de janeiro, 
n.º 3 -B/2010, de 28 de abril e n.º 64/2011, de 22 de dezembro que 
procedeu à sua republicação, com o n.º 1 do artigo 109.º do Código dos 

Contratos Públicos, aprovado pelo Decreto -Lei n.º 18/2008, de 29 de 
janeiro, com as alterações que lhe foram introduzidas pelos Decretos-
-Lei n.º 59/2008, de 11 de setembro, n.º 223/2009, de 11 de setembro, 
n.º 278/2009, de 2 de outubro, n.º 3/2010, de 27 de abril e n.º 131/2010, 
de 14 de dezembro, e nos termos do artigo 35.º e seguintes do Código 
do Procedimento Administrativo, considerando que se torna necessário 
garantir uma maior celeridade e eficácia às decisões administrativas:

1 — Delego, sem possibilidade de subdelegação, e sem prejuízo do 
direito de avocação, na Subdiretora -Geral da Direção -Geral de Agricul-
tura e Desenvolvimento Rural, Mestre Maria Filipa de Sousa da Câmara 
Horta Osório, competência para a prática dos seguintes atos:

1.1 — Autorizar despesas com empreitadas de obras públicas e lo-
cação e aquisição de bens e serviços a que se refere a alínea a) do n.º 1 
do artigo 17.º do Decreto -Lei n.º 197/99, de 8 de junho, até ao limite de 
€ 50.000, nos termos das disposições legais aplicáveis.

1.2 — Autorizar as despesas relativas à execução de planos plurianuais 
legalmente aprovados, a que se refere a alínea a) do n.º 3 do artigo 17.º 
do Decreto -Lei n.º 197/99, de 8 de junho, até ao limite de € 250.000.

1.3 — Autorizar a adjudicação de venda de produtos, nomeadamente 
de explorações próprias ou cometidas à responsabilidade da Direção-
-Geral de Agricultura e Desenvolvimento Rural, para o desenvolvimento 
da sua atividade e, aprovação das respetivas minutas de contrato, nos 
termos da legislação aplicável à aquisição de bens e serviços para os 
Organismos do Estado, com as necessárias adaptações, e dentro dos 
limites de competência estabelecidos no n.º 1.1 deste despacho, para a 
realização de despesas;

1.4 — Autorizar o processamento de despesas cujas faturas, por 
motivos justificados, deem entrada nos serviços para além do prazo 
regulamentar, dentro do limite estabelecido no ponto 1.1. da presente 
delegação de competências.

1.5 — Assinar as requisições de pedidos de libertação de crédito às 
competentes delegações da Direção -Geral do Orçamento, dentro dos 
condicionalismos legais;

1.6 — Qualificar como acidente em serviço os sofridos pelo pessoal e 
autorizar o processamento das respetivas despesas, até ao limite de € 5.000;

1.7 — Autorizar deslocações em serviço público, em território na-
cional, qualquer que seja o meio de transporte, com exceção do uso de 
avião no continente, bem como o processamento dos correspondentes 
abonos ou despesas com a aquisição de bilhetes ou títulos de transporte 
e de ajudas de custo, antecipadas ou não;

1.8 — Autorizar pagamentos de despesas autorizadas, nos termos do 
disposto no n.º 1 do artigo 29.º do Decreto -Lei n.º 155/92, de 28 de julho;

1.9 — Autorizar a atribuição dos abonos e regalias a que os funcio-
nários ou agentes tenham direito, nos termos da lei;

1.10 — Autorizar a prestação de trabalho extraordinário, noturno, em 
dias de descanso e em feriados, a que se refere o n.º 1 do artigo 161.º do 
Regime de Contrato de Trabalho em Funções Públicas, aprovado pela 
Lei n.º 59/2008, de 11 de setembro.

1.11 — Autorizar as despesas resultantes de indemnizações a terceiros 
ou, da recuperação de bens afetos ao serviço danificados por acidentes 
com intervenção de terceiros, até ao limite de € 5.000;

2 — Ratifico todos os atos praticados pela Subdiretora -Geral, Mestre 
Maria Filipa de Sousa da Câmara Horta Osório, desde 1 de abril de 2012, 
no âmbito das competências ora delegadas.

31 de maio de 2012. — O Diretor -Geral, em substituição, Pedro 
Teixeira.

206153387 

 Direção Regional de Agricultura e Pescas
de Lisboa e Vale do Tejo

Despacho n.º 7881/2012
Por despacho do senhor diretor regional de Agricultura e Pescas de 

Lisboa e Vale do Tejo, datado de 29 de maio de 2012, e para efeitos do 
disposto no n.º 6 do artigo 12.º da Lei n.º 12 -A/2008, de 27 de fevereiro, 
por força do disposto no artigo 73.º do Regime de Contrato de Trabalho 
em Funções Públicas, aprovado pela Lei n.º 59/2008, de 11 de setem-
bro, declara -se que a trabalhadora Patrícia Seguro de Almeida Guedes 
Rodrigues concluiu com sucesso o respetivo período experimental na 
categoria de técnico superior, da carreira técnica superior, de acordo com 
o processo de avaliação, elaborado nos termos do disposto no n.º 4 do 
artigo 12.º da Lei n.º 12 -A/2008, de 27 de fevereiro.

1 de junho de 2012. — O Diretor Regional, Nuno Russo.
206156221 




