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Diário da República, 2.ª série — N.º 176 — 12 de setembro de 2013
Despacho n.º 11855/2013

Manda o Chefe do Estado-Maior da Força Aérea que o militar em
seguida mencionado passe à situação de reforma, nos termos da alínea b)
do n.º 1 do art.º 159.º do Estatuto dos Militares das Forças Armadas,
aprovado pelo Decreto-Lei n.º 236/99, de 25 de junho, com as alterações
introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 197-A/03, de 30 de agosto e pelo
Decreto-Lei n.º 166/05, de 23 de setembro, tendo em consideração
as disposições transitórias previstas no art.º 3.º do último diploma e a
norma interpretativa estatuída no art.º 2.º do Decreto-Lei n.º 239/06,
de 22 de dezembro:
Quadro de Sargentos MMA
SAJ MMA RESQPfe 043568G Octávio Manuel Duarte Alexandre — MOB

do último diploma e a norma interpretativa estatuída no Artigo 2 do
Decreto-Lei n.º 239/06, de 22 de dezembro:
Quadro de Oficiais PILAV
COR PILAV RES-QPfe 043526-A Luís Manuel Ferreira Trindade — MOB
Conta esta situação desde 25 de agosto de 2013.
Transita para o ARQC desde a mesma data.
26 de agosto de 2013. — Por subdelegação do Comandante do Pessoal
da Força Aérea, após delegação do Chefe do EstadoMaior da Força
Aérea, o Diretor, José Alberto Fangueiro da Mata, MGEN/PILAV.
207230719

Conta esta situação desde 14 de agosto de 2013.
Transita para o ARQC desde a mesma data.
14 de agosto de 2013. — Por subdelegação do Comandante do Pessoal
da Força Aérea, após delegação do Chefe do Estado-Maior da Força
Aérea, o Diretor, em exercício de funções, José Rui de Sousa Pacheco,
COR/PILAV.
207230654

MINISTÉRIO DA ADMINISTRAÇÃO INTERNA

Despacho n.º 11856/2013

No âmbito do Fundo de Garantia Automóvel e nos termos do n.º 1
do meu Despacho n.º 1709/2012, de 26 de janeiro de 2012, determinei
a entrega à Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária do montante
de € 8.674,76, pela aplicação da alínea d) do n.º 6 e dos n.os 7 e 8 do
artigo 27.º do Decreto-Lei n.º 522/85, de 31 de dezembro, com a redação
dada pelo Decreto-Lei n.º 122/92, de 2 de julho, e pelo Decreto-Lei
n.º 72-A/2003, de 14 de abril.
Ainda sob o mencionado despacho determinei, no seu n.º 2, que
aquela verba proveniente do Fundo de Garantia Automóvel fosse
canalizada ao cofinanciamento de atividades, projetos, ações pontuais, materiais didáticos e equipamentos informáticos, eletrónicos
ou outros, desenvolvidos e, ou, utilizados no âmbito da prevenção e
segurança rodoviárias.
Nesse sentido, a Guarda Nacional Republicana, instituição com
responsabilidade na promoção e garante da segurança rodoviária,
organizou o seminário internacional intitulado «Segurança Rodoviária — Situação Atual e Perspetivas Futuras», com o intuito de
proporcionar um fórum internacional de discussão sobre segurança
rodoviária, com particular ênfase para as ações que permitam reduzir
a sinistralidade rodoviária, tendo solicitado para o efeito apoio financeiro no sentido de suportar parte das despesas inerentes à organização
de um evento daquela dimensão.
Por outro lado, a Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária, a
exemplo do que já vem sendo habitual no início de cada ano letivo,
pretende desenvolver uma campanha de sensibilização para as questões
da segurança rodoviária, intitulada «Regresso às Aulas 2013», tendo
como público-alvo pais e crianças em idade escolar.
Face à importância desta campanha e para o cumprimento daquele
desiderato, a ANSR terá de ter os meios financeiros tendentes a assegurar a conceção e produção da imagem da campanha, bem como a sua
divulgação e dos respetivos materiais associados.
Nestes termos, determino o seguinte:
1 — A verba de € 8.674,76, proveniente do Fundo de Garantia Automóvel, a que se refere o n.º 1 do meu Despacho n.º 1709/2012, de 26
de janeiro de 2012, publicado na 2.ª série do Diário da República, de 6
de fevereiro de 2012, passa a ter a seguinte distribuição:

Gabinete do Ministro
Despacho n.º 11858/2013

Manda o Chefe do Estado-Maior da Força Aérea que o militar em
seguida mencionado passe à situação de reforma, nos termos da alínea b)
do n.º 1 do artigo 159.º do Estatuto dos Militares das Forças Armadas,
aprovado pelo Decreto-Lei n.º 236/99, de 25 de junho, com as alterações
introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 197-A/03, de 30 de agosto e pelo
Decreto-Lei n.º 166/05, de 23 de setembro, tendo em consideração as
disposições transitórias previstas no artigo 3.º do último diploma e a
norma interpretativa estatuída no artigo 2.º do Decreto-Lei n.º 239/06,
de 22 de dezembro:
Quadro de Sargentos MMA
1SAR MMA RES-QPfe 037621-D José Manuel da Graça Pedrosa — MOB.
Conta esta situação desde 18 de agosto de 2013.
Transita para o ARQC desde a mesma data.
19 de agosto de 2013. — Por subdelegação do Comandante do Pessoal
da Força Aérea, após delegação do Chefe do Estado-Maior da Força
Aérea, o Diretor, em exercício de funções, José Rui de Sousa Pacheco,
COR/PILAV.
207230605
Despacho n.º 11857/2013
Manda o Chefe do Estado-Maior da Força Aérea que o militar em
seguida mencionado passe à situação de reforma, nos termos da alínea a)
do n.º 3 do Artigo 159.º do Estatuto dos Militares das Forças Armadas,
aprovado pelo Decreto-Lei n.º 236/99, de 25 de junho, com as alterações
introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 197-A/03, de 30 de agosto, e pelo
Decreto-Lei n.º 166/05, de 23 de setembro, tendo em consideração
as disposições transitórias salvaguardadas pelo Artigo 3.º do último
diploma e a norma interpretativa estatuída no Artigo 2 do Decreto-Lei
n.º 239/06, de 22 de dezembro:
Quadro de Sargentos SAS
SAJ SAS ADCN-e 059701-F António Rosa André — MDN.
Conta esta situação desde 31 de julho de 2013.
Transita para o ARQC desde a mesma data.
26 de agosto de 2013. — Por subdelegação do Comandante de Pessoal
da Força Aérea, após delegação do Chefe do Estado-Maior da Força
Aérea, o Diretor, José Alberto Fangueiro da Mata, MGEN/PILAV.
207230532
Portaria n.º 605/2013
Manda o Chefe do Estado-Maior da Força Aérea que o militar
em seguida mencionado passe à situação de reforma, nos termos da
alínea b) do n.º 1 do Artigo 159.º do Estatuto dos Militares das Forças Armadas, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 236/99, de 25 de junho,
com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 197-A/03, de 30
de agosto e pelo Decreto-Lei n.º 166/05, de 23 de setembro, tendo
em consideração as disposições transitórias previstas no Artigo 3.º

a) À Guarda Nacional Republicana, o montante de € 3.000,00 a título
de cofinanciamento do seminário internacional «Segurança Rodoviária — Situação Atual e Perspetivas Futuras»;
b) O remanescente, no montante de € 5.674,76, à realização da campanha de segurança rodoviária «Regresso às Aulas 2013», da responsabilidade da Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária.
2 — A forma de concretização da transferência da verba mencionada na alínea a) do n.º 1 é objeto de protocolo a celebrar entre a
Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária e a Guarda Nacional
Republicana.
3 — O presente despacho produz efeitos desde a data da sua assinatura.
2 de setembro de 2013. — O Ministro da Administração Interna,
Miguel Bento Martins Costa Macedo e Silva.
207230873

