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O presidente do júri será substituído nas suas faltas ou impedimentos 
pelo primeiro vogal efetivo.

18 — O recrutamento efetua -se pela ordem decrescente da ordenação 
final dos candidatos colocados em situação de mobilidade especial e, 
esgotados estes, dos restantes candidatos.

19 — Em cumprimento da alínea h) do artigo 9.º da Constituição, 
a Administração Pública, enquanto entidade empregadora, promove 
ativamente uma política de igualdade de oportunidades entre homens 
e mulheres no acesso ao emprego e na progressão profissional, provi-
denciando escrupulosamente no sentido de evitar toda e qualquer forma 
de discriminação.

24 de abril de 2013. — O Inspetor -Geral, Francisco Lopes.
207056764 

 Direção Regional da Economia do Centro

Édito n.º 257/2013
Faz -se público que, nos termos e para os efeitos do Artigo 19.º do 

Regulamento de Licenças para Instalações Elétricas, aprovado pelo 
Decreto -Lei n.º 26 852, de 30 de julho de 1936, com redação dada pela 
Portaria n.º 344/89, de 13 de maio, estará patente na Secretaria da Câ-
mara Municipal de Castro Daire, e na Direção Regional da Economia 
do Centro, Rua Câmara Pestana n.º 74, 3030 -163 Coimbra, todos os 
dias úteis, durante as horas de expediente, pelo prazo de quinze dias, a 
contar da publicação destes éditos no “Diário da República”, o projeto 
apresentado pela EDP Distribuição — Energia, S. A., Direção de Rede 
e Clientes Mondego, para o estabelecimento de Linha Aérea Casais do 
Monte -Quinta da Clara a 30 KV com 3267,79 m de apoio 17 LAT para 
PTD 61 CDR em Casais do Monte a apoio 3 LAT para PTD 133 CDR 
em Quinta da Clara; freguesias de Moledo e Mões, concelho de Castro 
Daire, a que se refere o Processo n.º 0161/18/3/389.

Todas as reclamações contra a aprovação deste projeto deverão ser 
presentes nesta Direção Regional ou na Secretaria daquela Câmara 
Municipal, dentro do citado prazo.

3 de junho de 2013. — A Diretora de Serviços, Rosa Isabel Brito de 
Oliveira Garcia.

307059283 

 Laboratório Nacional de Engenharia Civil, I. P.

Deliberação (extrato) n.º 1385/2013
Para efeitos do disposto no n.º 6 do artigo 12.º da Lei n.º 12 -A/2008, 

de 27 de fevereiro, e por força do disposto no artigo 73.º do Regime, 
aprovado pela Lei n.º 59/2008, de 11 de setembro, declara -se que Fer-
nando de Oliveira Louro conclui com sucesso o seu período experimental 
na carreira/categoria de técnico 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, que se encontra arquivado no seu processo individual, 
sendo o tempo de duração do período experimental contados para efei-
tos na atual carreira e categoria, de acordo com o n.º 7 do mencionado 
artigo 12.º, da citada Lei n.º 12 -A/2008.

18 de junho de 2013. — A Diretora de Serviços de Recursos Humanos 
e Logística, Ana Paula Seixas Morais.

207056731 

 MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, DO MAR, 
DO AMBIENTE E DO ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO

Gabinete do Secretário de Estado das Florestas 
e Desenvolvimento Rural

Despacho n.º 8582/2013
1 — Nos termos do disposto no n.º 2 do artigo 8.º da Lei Orgânica do 

XIX Governo Constitucional, aprovada pelo Decreto -Lei n.º 86 -A/2011, 
de 12 de julho, alterado pelos Decretos -Leis n.os 246/2012, de 13 de 
novembro, 29/2013, de 21 de fevereiro, e 60/2013, de 9 de maio, ao 
abrigo do disposto nos artigos 35.º e 37.º do Código do Procedimento 
Administrativo, e nos termos dos n.os 10 e 12 do Despacho n.º 4704/2013, 
de 4 de abril, da Ministra da Agricultura, do Mar, do Ambiente e do 
Ordenamento do Território, publicado no Diário da República, 2.ª série, 

n.º 66, de 4 de abril de 2013, subdelego no diretor -geral de Agricultura 
e Desenvolvimento Rural, o licenciado Pedro Miguel Costa da Silva 
Teixeira, as competências que me estão delegadas para a prática dos 
seguintes atos, no âmbito das atribuições da Direção -Geral de Agricultura 
e Desenvolvimento Rural:

a) Autorizar despesas com locação e aquisição de bens e serviços, até 
ao limite de € 500.000,00 e praticar todos os atos decisórios inerentes 
ao procedimento adequado, nos termos da lei;

b) Autorizar a assunção de compromissos plurianuais, até ao montante 
de € 1.250.000,00 nos termos da alínea a) do n.º 1 do artigo 6.º da Lei 
n.º 8/2012, de 21 de fevereiro, alterada pelas Leis n.os 20/2012, de 14 de 
maio, 64/2012, de 20 de dezembro, e 66 -B/2012, de 31 de dezembro, 
que aprova as regras aplicáveis à assunção de compromissos e aos 
pagamentos em atraso das entidades públicas, conjugada, consoante os 
casos, com o artigo 11.º do Decreto -Lei n.º 127/2012, de 21 de junho, 
alterado pelas Leis n.os 64/2012, de 20 de dezembro, e 66 -B/2012, de 31 
de dezembro, ou com o Despacho n.º 13037/2012, publicado no Diário 
da República, 2.ª série, n.º 193, de 4 de outubro de 2012;

c) Em matéria disciplinar, relativamente aos processos por mim 
determinados ou instaurados, as competências previstas no n.º 1 do 
artigo 39.º, no n.º 1 do artigo 45.º, e no n.º 2 do artigo 68.º do Estatuto 
Disciplinar dos Trabalhadores Que Exercem Funções Públicas, aprovado 
pelo Decreto -Lei n.º 58/2008, de 9 de setembro, e alterado pelo Decreto-
-Lei n.º 47/2013, de 5 de abril, e, no mesmo âmbito, nomear instrutores, 
inquiridores e sindicantes quando não sejam por mim designados no 
despacho que ordenar os respetivos processos.

2 — O subdelegado fica autorizado a subdelegar, no todo ou em parte, 
na subdiretora -geral de Agricultura e Desenvolvimento Rural, mestre 
Maria Filipa de Sousa da Câmara Horta Osório, as competências ora 
subdelegadas.

3 — O presente despacho produz efeitos a 4 de abril, de 2013, 
considerando -se ratificados, nos termos do artigo 137.º do Código do 
Procedimento Administrativo, todos os atos praticados desde essa data 
pelo referido diretor -geral de Agricultura e Desenvolvimento Rural, no 
âmbito das competências subdelegadas no n.º 1.

19 de junho de 2013. — O Secretário de Estado das Florestas e De-
senvolvimento Rural, Francisco Ramos Lopes Gomes da Silva.

207059591 

 Direção Regional de Agricultura e Pescas do Algarve

Despacho n.º 8583/2013
Em face do teor do relatório que me foi presente nos termos e para 

os efeitos do artigo 23.º da Lei n.º 2/2004, na redação vigente, e tendo 
em consideração o meu conhecimento direto do exercício das funções 
dirigentes de Maria Laura Soares Dias Mestre enquanto Chefe de Di-
visão de Controlo, reconheço a relevância e competência demonstradas 
na gestão da respetiva unidade orgânica e entendo ser do interesse do 
serviço e importante para o interesse público a manutenção em funções 
do citado dirigente, pelo que, ao abrigo do disposto nos artigos 23.º e 24.º 
da Lei n.º 2/2004, na atual redação, determino a renovação da comissão 
de serviço, pelo período de três anos, com efeitos a 11 de agosto de 2013, 
da mestre Maria Laura Soares Dias Mestre como Chefe de Divisão de 
Controlo, desta DRAP Algarve.

13 de maio de 2013. — O Diretor Regional, Fernando Severino.
207059161 

 Despacho n.º 8584/2013
Em face do teor do relatório que me foi presente nos termos e para 

os efeitos do artigo 23.º da Lei n.º 2/2004, na redação vigente, e tendo 
em consideração o meu conhecimento direto do exercício das funções 
dirigentes de Júlio Manuel Isidoro Cabrita enquanto Diretor de Serviços 
de Investimento, reconheço a relevância e competência demonstradas 
na gestão da respetiva unidade orgânica e entendo ser do interesse do 
serviço e importante para o interesse público a manutenção em funções 
do citado dirigente, pelo que, ao abrigo do disposto nos artigos 23.º e 24.º 
da Lei n.º 2/2004, na atual redação, determino a renovação da comissão 
de serviço, pelo período de três anos, com efeitos a 11 de agosto de 
2013, do licenciado Júlio Manuel Isidoro Cabrita, no cargo de Diretor 
de Serviços de Investimento, desta DRAP Algarve.

13 de maio de 2013. — O Diretor Regional, Fernando Severino.
207058927 




