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maio, conjugado com o n.º 3 do artigo 9.º do Decreto-Lei n.º 90/2015,
de 29 de maio:
Quadro de Sargentos MUS
SMOR MUS 032165-G Carlos Alberto Teixeira Gomes — BANDMUS
2 — Conta esta situação desde 22 de dezembro de 2016.
22 de dezembro de 2016. — O Diretor, Eurico Fernando Justino
Craveiro, MGEN/PILAV.
210125537
Despacho n.º 293/2017
Artigo único
1 — Ao abrigo da subdelegação do Comandante do Pessoal da Força
Aérea conferida pelo Despacho n.º 12884/2016, publicado no Diário
da República, 2.ª série, n.º 206, de 26 de outubro de 2016, determino
que o sargento em seguida mencionado passe à situação de reserva, ao
abrigo da alínea c) do n.º 1 do artigo 153.º do Estatuto dos Militares
das Forças Armadas, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 90/2015, de 29 de
maio, conjugado com o n.º 3 do artigo 9.º do Decreto-Lei n.º 90/2015,
de 29 de maio:
Quadro de Sargentos PA
SMOR PA 042155-D Samuel Pereira Mendes — IASFA
2 — Conta esta situação desde 22 de dezembro de 2016.
22 de dezembro de 2016. — O Diretor, Eurico Fernando Justino
Craveiro, MGEN/PILAV.
210125504

ADMINISTRAÇÃO INTERNA
Guarda Nacional Republicana
Comando-Geral
Despacho n.º 294/2017
Por meu despacho de 21de dezembro de 2016, proferido no uso da
competência delegada pelo Despacho n.º 7064/2016, de 04 de maio,
do Exmo. Comandante-Geral, é cessada a demora na promoção, nos
termos do n.º 2 do artigo 136.º e promovido ao posto de Cabo, por antiguidade, nos termos do artigo 119.º e alínea b) do artigo 256.º, todos
do EMGNR, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 297/09 de 14 de outubro,
o Guarda Principal de Cavalaria (1970856) Viozindo Miguel Pereira
Varela, desde 25 de junho de 2015.
Tem direito ao vencimento pelo novo posto, desde o dia seguinte ao
da publicação do presente despacho, no Diário da República, nos termos
do n.º 1 do artigo 18.º da Lei 7-A/2016 de 30 de março.
21 de dezembro de 2016. — O Comandante do Comando da Administração dos Recursos Internos, Carlos Alberto Baía Afonso, Major-General.
210124492

constituído um fator de preocupação e envolvido várias entidades na
procura de soluções que visem diminuir as fatalidades e as consequências
graves deste tipo de acidentes.
Uma das primeiras causas de acidentes mortais com tratores agrícolas
é o capotamento durante a realização de trabalhos agrícolas ou resultante
de acidente rodoviário, associado à não utilização do arco de proteção
e do cinto de segurança.
Atendendo ao número de mortos resultantes de acidentes envolvendo
tratores registado no primeiro semestre de 2016 (42 vítimas mortais, que
corresponde a 67 % do número total de vítimas mortais registado no
ano 2015) revelou-se urgente a necessidade de analisar as causas desta
sinistralidade e definir medidas de combate a esta problemática.
Deste modo, justifica-se a criação de um grupo de trabalho que proceda
à análise da sinistralidade com tratores e defina medidas de combate a
essa sinistralidade.
Assim, determina-se o seguinte:
1 — Criar um Grupo de Trabalho com a missão de analisar a sinistralidade com tratores, definir medidas de combate a essa sinistralidade,
devendo apresentar um relatório com as suas conclusões, propostas e
calendarização das medidas, bem como um relatório final de implementação das mesmas aquando da sua conclusão.
2 — O Grupo de Trabalho é coordenado pelos Secretários de Estado
da Administração Interna e das Florestas e Desenvolvimento Rural e
é constituído por:
a) Um representante da Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária;
b) Um representante da Guarda Nacional Republicana;
c) Um representante da Autoridade para as Condições do Trabalho;
d) Um representante do Instituto da Mobilidade e dos Transportes;
e) Um representante da Direção-Geral da Agricultura e Desenvolvimento Rural;
3 — O Grupo de Trabalho pode, através dos seus coordenadores e na
medida em que tal se revele necessário à prossecução dos seus trabalhos,
solicitar a participação e audição de outras entidades públicas e privadas,
incluindo os parceiros sociais, bem como de personalidades a título
individual de reconhecido mérito, sempre que o entenda conveniente.
4 — O primeiro relatório mencionado no n.º 1 deverá estar concluído
no prazo de 60 dias.
5 — A constituição e funcionamento do Grupo de Trabalho não
conferem àqueles que o integram ou que com ele colaboram o direito
ao pagamento de qualquer remuneração, nem à assunção de qualquer
encargo adicional.
6 — A Secretaria Geral do Ministério da Administração Interna assegura o apoio logístico e administrativo, necessários ao funcionamento
do Grupo de Trabalho.
7 — O mandato do Grupo de Trabalho tem início com a entrada em
vigor do presente despacho, devendo manter o seu funcionamento pelo
período de dois anos, a contar daquela data.
8 — O presente despacho produz efeitos desde a sua assinatura.
29 de junho de 2016. — O Secretário de Estado da Administração
Interna, Jorge Manuel Nogueiro Gomes. — O Secretário de Estado do
Emprego, Miguel Filipe Pardal Cabrita. — O Secretário de Estado
das Infraestruturas, Guilherme Waldemar Goulão dos Reis d’Oliveira
Martins. — O Secretário de Estado das Florestas e do Desenvolvimento
Rural, Amândio José de Oliveira Torres.
210131109

JUSTIÇA
Direção-Geral da Administração da Justiça

Gabinetes dos Secretários de Estado da Administração
Interna, do Emprego, das Infraestruturas
e das Florestas e do Desenvolvimento Rural

Aviso (extrato) n.º 182/2017
Em cumprimento do disposto na alínea b) do n.º 1 e no n.º 2 do artigo 4.º da Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, e no n.º 3 do artigo 99.º da
Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas, torna-se público que foi
determinada a consolidação da mobilidade na categoria da assistente
técnica pertencente ao mapa de pessoal da Direção-Geral do Património
Cultural, Anabela Antunes Ferreira Simões, para o mapa de pessoal
da Direção-Geral da Administração da Justiça, com efeitos a partir de
12 de abril de 2016, continuando a auferir a remuneração de € 923,42,
correspondente ao intervalo entre a 4.ª e 5.ª posições remuneratórias e
entre o 9.º e 10.º níveis da tabela remuneratória única.
22 de dezembro de 2016. — O Diretor de Serviços, Lourenço Torres.
210122953

Despacho n.º 295/2017

Aviso (extrato) n.º 183/2017

A sinistralidade relacionada com veículos ocupacionais, especificamente no que diz respeito à sinistralidade associada ao uso de tratores
agrícolas, quer em acidentes de viação, quer em acidentes laborais, tem

Em cumprimento do disposto na alínea b) do n.º 1 e no n.º 2 do artigo 4.º da Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, que aprova a Lei Geral do
Trabalho em Funções Públicas, LTFP, torna-se público que na sequência

ADMINISTRAÇÃO INTERNA, TRABALHO, SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA SOCIAL, PLANEAMENTO E DAS
INFRAESTRUTURAS E AGRICULTURA, FLORESTAS
E DESENVOLVIMENTO RURAL.

