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de 26 de agosto, na sua redação atual, que aprova a Lei de Organização
e Processo do Tribunal de Contas, bem como nos termos do disposto
no n.º 1 do artigo 26º do Decreto-Lei n.º 133/2013, de 3 de outubro, que
aprova o regime jurídico do setor público empresarial (RJSPE);
Considerando que a Parque Escolar, E. P. E., tem a natureza de pessoa
coletiva de direito público de natureza empresarial dotada de autonomia
administrativa, financeira e patrimonial, e rege-se pelo regime jurídico
aplicável às entidades públicas empresariais nos termos do n.º 1 do
artigo 1.º e do artigo 3.º do Decreto-Lei n.º 41/2007, de 21 de fevereiro,
alterado pelo Decreto-Lei n.º 83/2009, de 2 de abril, e dos seus Estatutos,
aprovados pelo mesmo diploma;
Considerando que, nos termos do artigo 10.º do Decreto-Lei
n.º 41/2007, de 21 de fevereiro, alterado pelo Decreto-Lei n.º 83/2009,
de 2 de abril, a tutela económica e financeira da Parque Escolar, E. P. E.,
é exercida pelos membros do Governo responsáveis pelas áreas das
finanças e da educação e, sem prejuízo do regime jurídico aplicável às
E. P. E., compreende, designadamente, o poder de autorizar os demais
atos nos termos da legislação aplicável que necessitem de aprovação
tutelar, conforme previsto na subalínea xiii da alínea d) do referido
artigo 10.º;
Considerando que, de acordo com a alínea q) do n.º 1 do artigo 8.º
dos Estatutos da Parque Escolar, E.P.E., compete ao conselho de administração acompanhar a execução do orçamento, aplicando as medidas
destinadas a corrigir os desvios em relação às previsões realizadas e
considerando que a despesa está devidamente cabimentada e com a
declaração de suficiência orçamental e nada obsta a que seja aprovada
essa declaração, que identifica o seu autor, nominal e funcionalmente;
Assim:
Ao abrigo do artigo 10.º do Decreto-Lei n.º 41/2007, de 21 de fevereiro, alterado pelo Decreto-Lei n.º 83/2009, de 2 de abril, e no que
à Secretária de Estado do Tesouro se refere, no uso das competências
delegadas pelo Despacho n.º 11841/2013, de 6 de setembro, de Sua
Excelência a Ministra de Estado e das Finanças, publicado no Diário
da República, 2.ª série, n.º 176, de 12 de setembro, e de acordo com o
estabelecido pelo n.º 2 do artigo 144.º da Lei n.º 83-C/2013, de 31 de
dezembro, determina-se aprovar a declaração de suficiência orçamental e de cativação de verbas relativa ao contrato n.º 13/3064/CA/C de
Prolongamento do Período de Aluguer dos Monoblocos instalados na
Escola Secundária de Silves, e respetiva Desmontagem e Transporte,
pela Parque Escolar, E.P.E., no montante de 93.590,70€ (incluindo o
IVA) para o ano de 2014.
16 de junho de 2014. — O Ministro da Educação e Ciência, Nuno
Paulo de Sousa Arrobas Crato. — A Secretária de Estado do Tesouro,
Maria Isabel Cabral de Abreu Castelo Branco.
207892985
Despacho n.º 8131/2014
Considerando que o n.º 2 do artigo 144.º da Lei n.º 83-C/2013, de 31
de dezembro, que aprova o Orçamento do Estado para 2014, estabelece
que a declaração de suficiência orçamental e de cativação de verbas,
necessária à instrução do pedido de fiscalização junto do Tribunal de
Contas do cabimento orçamental de atos e contratos, deve ser aprovada
pelos órgãos de tutela da entidade fiscalizada;
Considerando que as empresas públicas e as entidades públicas empresariais estão sujeitas à jurisdição e ao controlo financeiro do Tribunal de
Contas, de acordo com o disposto no n.º 2 do artigo 2.º da Lei n.º 98/97,
de 26 de agosto, na sua redação atual, que aprova a Lei de Organização
e Processo do Tribunal de Contas, bem como nos termos do disposto
no n.º 1 do artigo 26ºdo Decreto-Lei n.º 133/2013, de 3 de outubro, que
aprova o regime jurídico do setor público empresarial (RJSPE);
Considerando que a Parque Escolar, E. P. E., tem a natureza de pessoa
coletiva de direito público de natureza empresarial dotada de autonomia
administrativa, financeira e patrimonial, e rege-se pelo regime jurídico
aplicável às entidades públicas empresariais nos termos do n.º 1 do
artigo 1.º e do artigo 3.º do Decreto-Lei n.º 41/2007, de 21 de fevereiro,
alterado pelo Decreto-Lei n.º 83/2009, de 2 de abril, e dos seus Estatutos,
aprovados pelo mesmo diploma;
Considerando que, nos termos do artigo 10.º do Decreto-Lei
n.º 41/2007, de 21 de fevereiro, alterado pelo Decreto-Lei n.º 83/2009,
de 2 de abril, a tutela económica e financeira da Parque Escolar, E. P. E.,
é exercida pelos membros do Governo responsáveis pelas áreas das
finanças e da educação e, sem prejuízo do regime jurídico aplicável às
E. P. E., compreende, designadamente, o poder de autorizar os demais
atos nos termos da legislação aplicável que necessitem de aprovação
tutelar, conforme previsto na subalínea xiii da alínea d) do referido
artigo 10.º;
Considerando que, de acordo com a alínea q) do n.º 1 do artigo 8.º
dos Estatutos da Parque Escolar, E.P.E., compete ao conselho de administração acompanhar a execução do orçamento, aplicando as medidas
destinadas a corrigir os desvios em relação às previsões realizadas e

considerando que a despesa está devidamente cabimentada e com a
declaração de suficiência orçamental e nada obsta a que seja aprovada
essa declaração, que identifica o seu autor, nominal e funcionalmente;
Assim:
Ao abrigo do artigo 10.º do Decreto-Lei n.º 41/2007, de 21 de fevereiro, alterado pelo Decreto-Lei n.º 83/2009, de 2 de abril, e no que
à Secretária de Estado do Tesouro se refere, no uso das competências
delegadas pelo Despacho n.º 11841/2013, de 6 de setembro, de Sua
Excelência a Ministra de Estado e das Finanças, publicado no Diário
da República, 2.ª série, n.º 176, de 12 de setembro, e de acordo com o
estabelecido pelo n.º 2 do artigo 144.º da Lei n.º 83-C/2013, de 31 de dezembro, determina-se aprovar a declaração de suficiência orçamental e de
cativação de verbas relativa ao contrato n.º 13/3050/CA/C de Prestação
de Serviços de Desmontagem e Transporte dos Monoblocos Instalados
na Escola Secundária de Frei Gonçalo Azevedo, em São Domingos de
Rana, pela Parque Escolar, E.P.E., no montante de 18.652,95€ (incluindo
o IVA) para o ano de 2014.
16 de junho de 2014. — O Ministro da Educação e Ciência, Nuno
Paulo de Sousa Arrobas Crato. — A Secretária de Estado do Tesouro,
Maria Isabel Cabral de Abreu Castelo Branco.
207892871
Despacho n.º 8132/2014
Considerando que o n.º 2 do artigo 144.º da Lei n.º 83-C/2013, de 31
de dezembro, que aprova o Orçamento do Estado para 2014, estabelece
que a declaração de suficiência orçamental e de cativação de verbas,
necessária à instrução do pedido de fiscalização junto do Tribunal de
Contas do cabimento orçamental de atos e contratos, deve ser aprovada
pelos órgãos de tutela da entidade fiscalizada;
Considerando que as empresas públicas e as entidades públicas empresariais estão sujeitas à jurisdição e ao controlo financeiro do Tribunal de
Contas, de acordo com o disposto no n.º 2 do artigo 2.º da Lei n.º 98/97,
de 26 de agosto, na sua redação atual, que aprova a Lei de Organização
e Processo do Tribunal de Contas, bem como nos termos do disposto
no n.º 1 do artigo 26º do Decreto-Lei n.º 133/2013, de 3 de outubro, que
aprova o regime jurídico do setor público empresarial (RJSPE);
Considerando que a Parque Escolar, E. P. E., tem a natureza de pessoa
coletiva de direito público de natureza empresarial dotada de autonomia
administrativa, financeira e patrimonial, e rege-se pelo regime jurídico
aplicável às entidades públicas empresariais nos termos do n.º 1 do
artigo 1.º e do artigo 3.º do Decreto-Lei n.º 41/2007, de 21 de fevereiro,
alterado pelo Decreto-Lei n.º 83/2009, de 2 de abril, e dos seus Estatutos,
aprovados pelo mesmo diploma;
Considerando que, nos termos do artigo 10.º do Decreto-Lei n.º 41/2007,
de 21 de fevereiro, alterado pelo Decreto-Lei n.º 83/2009, de 2 de abril,
a tutela económica e financeira da Parque Escolar, E. P. E., é exercida
pelos membros do Governo responsáveis pelas áreas das finanças e
da educação e, sem prejuízo do regime jurídico aplicável às E. P. E.,
compreende, designadamente, o poder de autorizar os demais atos nos
termos da legislação aplicável que necessitem de aprovação tutelar,
conforme previsto na subalínea xiii da alínea d) do referido artigo 10.º;
Considerando que, de acordo com a alínea q) do n.º 1 do artigo 8.º
dos Estatutos da Parque Escolar, E.P.E., compete ao conselho de administração acompanhar a execução do orçamento, aplicando as medidas
destinadas a corrigir os desvios em relação às previsões realizadas e
considerando que a despesa está devidamente cabimentada e com a
declaração de suficiência orçamental e nada obsta a que seja aprovada
essa declaração, que identifica o seu autor, nominal e funcionalmente;
Assim:
Ao abrigo do artigo 10.º do Decreto-Lei n.º 41/2007, de 21 de fevereiro,
alterado pelo Decreto-Lei n.º 83/2009, de 2 de abril, e no que à Secretária
de Estado do Tesouro se refere, no uso das competências delegadas pelo
Despacho n.º 11841/2013, de 6 de setembro, de Sua Excelência a Ministra
de Estado e das Finanças, publicado no Diário da República, 2.ª série,
n.º 176, de 12 de setembro, e de acordo com o estabelecido pelo n.º 2
do artigo 144.º da Lei n.º 83-C/2013, de 31 de dezembro, determina-se
aprovar a declaração de suficiência orçamental e de cativação de verbas
relativa ao contrato n.º 13/3058/CA/C de Prolongamento do Período de
Aluguer dos Monoblocos Instalados na Escola Secundária de Trofa, e
respetiva Desmontagem e Transporte, pela Parque Escolar, E.P.E., no
montante de 364.123,05€ (incluindo o IVA) para o ano de 2014.
16 de junho de 2014. — O Ministro da Educação e Ciência, Nuno
Paulo de Sousa Arrobas Crato. — A Secretária de Estado do Tesouro,
Maria Isabel Cabral de Abreu Castelo Branco.
207892596
Despacho n.º 8133/2014
Considerando que o n.º 2 do artigo 144.º da Lei n.º 83-C/2013,
de 31 de dezembro, que aprova o Orçamento do Estado para 2014,
estabelece que a declaração de suficiência orçamental e de cativação
de verbas, necessária à instrução do pedido de fiscalização junto do
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Tribunal de Contas do cabimento orçamental de atos e contratos, deve
ser aprovada pelos órgãos de tutela da entidade fiscalizada;
Considerando que as empresas públicas e as entidades públicas empresariais estão sujeitas à jurisdição e ao controlo financeiro do Tribunal de
Contas, de acordo com o disposto no n.º 2 do artigo 2.º da Lei n.º 98/97,
de 26 de agosto, na sua redação atual, que aprova a Lei de Organização
e Processo do Tribunal de Contas, bem como nos termos do disposto
no n.º 1 do artigo 26.º do Decreto-Lei n.º 133/2013, de 3 de outubro,
que aprova o regime jurídico do setor público empresarial (RJSPE);
Considerando que a Parque Escolar, E. P. E., tem a natureza de pessoa
coletiva de direito público de natureza empresarial dotada de autonomia
administrativa, financeira e patrimonial, e rege-se pelo regime jurídico
aplicável às entidades públicas empresariais nos termos do n.º 1 do
artigo 1.º e do artigo 3.º do Decreto-Lei n.º 41/2007, de 21 de fevereiro,
alterado pelo Decreto-Lei n.º 83/2009, de 2 de abril, e dos seus Estatutos,
aprovados pelo mesmo diploma;
Considerando que, nos termos do artigo 10.º do Decreto-Lei
n.º 41/2007, de 21 de fevereiro, alterado pelo Decreto-Lei n.º 83/2009,
de 2 de abril, a tutela económica e financeira da Parque Escolar, E. P. E.,
é exercida pelos membros do Governo responsáveis pelas áreas das finanças e da educação e, sem prejuízo do regime jurídico aplicável às E.
P. E., compreende, designadamente, o poder de autorizar os demais atos
nos termos da legislação aplicável que necessitem de aprovação tutelar,
conforme previsto na subalínea xiii da alínea d) do referido artigo 10.º;
Considerando que, de acordo com a alínea q) do n.º 1 do artigo 8.º
dos Estatutos da Parque Escolar, E.P.E., compete ao conselho de administração acompanhar a execução do orçamento, aplicando as medidas
destinadas a corrigir os desvios em relação às previsões realizadas e
considerando que a despesa está devidamente cabimentada e com a
declaração de suficiência orçamental e nada obsta a que seja aprovada
essa declaração, que identifica o seu autor, nominal e funcionalmente;
Assim:
Ao abrigo do artigo 10.º do Decreto-Lei n.º 41/2007, de 21 de fevereiro,
alterado pelo Decreto-Lei n.º 83/2009, de 2 de abril, e no que à Secretária
de Estado do Tesouro se refere, no uso das competências delegadas pelo
Despacho n.º 11841/2013, de 6 de setembro, de Sua Excelência a Ministra
de Estado e das Finanças, publicado no Diário da República, 2.ª série,
n.º 176, de 12 de setembro, e de acordo com o estabelecido pelo n.º 2
do artigo 144.º da Lei n.º 83-C/2013, de 31 de dezembro, determina-se
aprovar a declaração de suficiência orçamental e de cativação de verbas
relativa ao contrato n.º 13/3065/CA/C de Prolongamento do Período de
Aluguer dos Monoblocos instalados na Escola de Monte da Caparica,
e respetiva Desmontagem e Transporte, pela Parque Escolar, E.P.E., no
montante de 317.453,01€ (incluindo o IVA) para o ano de 2014.
16 de junho de 2014. — O Ministro da Educação e Ciência, Nuno
Paulo de Sousa Arrobas Crato. — A Secretária de Estado do Tesouro,
Maria Isabel Cabral de Abreu Castelo Branco.
207893024
Despacho n.º 8134/2014
Considerando que o n.º 2 do artigo 144.º da Lei n.º 83-C/2013, de 31
de dezembro, que aprova o Orçamento do Estado para 2014, estabelece
que a declaração de suficiência orçamental e de cativação de verbas,
necessária à instrução do pedido de fiscalização junto do Tribunal de
Contas do cabimento orçamental de atos e contratos, deve ser aprovada
pelos órgãos de tutela da entidade fiscalizada;
Considerando que as empresas públicas e as entidades públicas empresariais estão sujeitas à jurisdição e ao controlo financeiro do Tribunal de
Contas, de acordo com o disposto no n.º 2 do artigo 2.º da Lei n.º 98/97,
de 26 de agosto, na sua redação atual, que aprova a Lei de Organização
e Processo do Tribunal de Contas, bem como nos termos do disposto
no n.º 1 do artigo 26ºdo Decreto-Lei n.º 133/2013, de 3 de outubro, que
aprova o regime jurídico do setor público empresarial (RJSPE);
Considerando que a Parque Escolar, E. P. E., tem a natureza de pessoa
coletiva de direito público de natureza empresarial dotada de autonomia
administrativa, financeira e patrimonial, e rege-se pelo regime jurídico
aplicável às entidades públicas empresariais nos termos do n.º 1 do
artigo 1.º e do artigo 3.º do Decreto-Lei n.º 41/2007, de 21 de fevereiro,
alterado pelo Decreto-Lei n.º 83/2009, de 2 de abril, e dos seus Estatutos,
aprovados pelo mesmo diploma;
Considerando que, nos termos do artigo 10.º do Decreto-Lei
n.º 41/2007, de 21 de fevereiro, alterado pelo Decreto-Lei n.º 83/2009,
de 2 de abril, a tutela económica e financeira da Parque Escolar, E. P. E.,
é exercida pelos membros do Governo responsáveis pelas áreas das
finanças e da educação e, sem prejuízo do regime jurídico aplicável às
E. P. E., compreende, designadamente, o poder de autorizar os demais
atos nos termos da legislação aplicável que necessitem de aprovação
tutelar, conforme previsto na subalínea xiii da alínea d) do referido
artigo 10.º;

Considerando que, de acordo com a alínea q) do n.º 1 do artigo 8.º
dos Estatutos da Parque Escolar, E.P.E., compete ao conselho de administração acompanhar a execução do orçamento, aplicando as medidas
destinadas a corrigir os desvios em relação às previsões realizadas e
considerando que a despesa está devidamente cabimentada e com a
declaração de suficiência orçamental e nada obsta a que seja aprovada
essa declaração, que identifica o seu autor, nominal e funcionalmente;
Assim:
Ao abrigo do artigo 10.º do Decreto-Lei n.º 41/2007, de 21 de fevereiro, alterado pelo Decreto-Lei n.º 83/2009, de 2 de abril, e no que
à Secretária de Estado do Tesouro se refere, no uso das competências
delegadas pelo Despacho n.º 11841/2013, de 6 de setembro, de Sua
Excelência a Ministra de Estado e das Finanças, publicado no Diário
da República, 2.ª série, n.º 176, de 12 de setembro, e de acordo com o
estabelecido pelo n.º 2 do artigo 144.º da Lei n.º 83-C/2013, de 31 de
dezembro, determina-se aprovar a declaração de suficiência orçamental e de cativação de verbas relativa ao contrato n.º 13/3035/CA/C de
Prolongamento da Prestação de Serviços de Gestão e Fiscalização da
Empreitada e Coordenação de Segurança da Obra de Modernização da
Escola Secundária de Padrão da Légua, pela Parque Escolar, E.P.E., no
montante de 204.186,69€ (incluindo o IVA) para o ano de 2014.
16 de junho de 2014. — O Ministro da Educação e Ciência, Nuno
Paulo de Sousa Arrobas Crato. — A Secretária de Estado do Tesouro,
Maria Isabel Cabral de Abreu Castelo Branco.
207892563

MINISTÉRIO DOS NEGÓCIOS ESTRANGEIROS
Gabinete do Ministro
Despacho n.º 8135/2014
Em complemento do Despacho n.º 10774-B/2013, de 9 de agosto de
2013, publicado no Diário da República n.º 159, 2.ª Série, 2.º Suplemento, de 20 de agosto de 2013;
Nos termos das disposições conjugadas dos n.os 2 e 4 do artigo 8.º e
do artigo 12.º do Decreto-Lei n.º 86-A/2011, de 12 de julho, alterado
pelos Decretos-Leis n.os 246/2012, de 13 de novembro, e 29/2013, de
21 de fevereiro, 60/2013, de 9 de maio, 119/2013, de 21 de agosto, e
20/2014, de 10 de fevereiro, que aprova a Lei Orgânica do XIX Governo
Constitucional, dos artigos 35.º a 41.º do Código do Procedimento Administrativo, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 442/91, de 15 de novembro,
com a última redação dada pela Lei n.º 30/2008, de 10 de julho, e dos
artigos 109.º e 110.º do Código dos Contratos Públicos, aprovado pelo
Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de janeiro, com a última redação dada
pelo Decreto-Lei n.º 149/2012, de 12 de julho, delego, com a faculdade
de subdelegação nos respetivos Chefes de Gabinete:
1 — No Secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros e Cooperação, Luís Álvaro Barbosa de Campos Ferreira, no Secretário de Estado
dos Assuntos Europeus, Bruno Verdial de Castro Ramos Maçães, e no
Secretário de Estado das Comunidades Portuguesas, José de Almeida
Cesário, as minhas competências próprias em matéria de realização
de despesas com locação e aquisição de bens e serviços e empreitadas
de obras públicas, relativamente às despesas dos respetivos gabinetes,
nos termos do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de junho, na redação em
vigor.
2 — Ratifico todos os atos praticados no âmbito da delegação constante do presente despacho, desde 26 de julho de 2013 até à publicação
do presente despacho.
3 — O presente despacho produz efeitos a partir da data da sua publicação.
12 de junho de 2014. — O Ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros, Rui Manuel Parente Chancerelle de Machete.
207889348

MINISTÉRIOS DOS NEGÓCIOS ESTRANGEIROS
E DA DEFESA NACIONAL
Gabinetes dos Ministros de Estado e dos Negócios
Estrangeiros e da Defesa Nacional
Portaria n.º 485/2014
Manda o Governo da República Portuguesa, pelos Ministros de Estado
e dos Negócios Estrangeiros e da Defesa Nacional, por proposta do Ge-

