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3 — O comandante do NRP Baptista de Andrade informa a Esquadri-
lha de Escoltas Oceânicos quando exercer a competência subdelegada.

4 — O presente despacho produz efeitos a partir de 09 de dezembro de 
2013, ficando por este meio ratificados todos os atos entretanto pratica-
dos, que se incluem no âmbito desta subdelegação de competências.

5 — Fica assim revogado o Despacho n.º 4247/2013, publicado no 
Diário da República n.º 58, 2.ª série, de 22 de março de 2013.

31 de julho de 2014. — O Comandante da Esquadrilha de Escoltas 
Oceânicos, António Manuel Gonçalves Alexandre, capitão -de -mar -e-
-guerra.

208011859 

 Despacho n.º 10305/2014
1 — Ao abrigo do n.º 1 do Despacho n.º 8940/2014, de 03 de julho, 

do Contra -almirante comandante da Flotilha, publicado no Diário da 
República n.º 132, 2.ª série, de 11 de julho de 2014, subdelego no co-
mandante do NRP Bartolomeu Dias, Capitão -de -fragata Rui Miguel 
Marcelo Correia, a competência que me é subdelegada para, aos militares 
em qualquer forma de prestação de serviço efetivo, que prestem serviço 
no NRP Bartolomeu Dias:

a. Conceder licença parental em qualquer das modalidades;
b. Conceder licença por risco clínico durante a gravidez;
c. Conceder licença por interrupção da gravidez;
d. Conceder licença por adoção;
e. Autorizar dispensas para consulta, amamentação e aleitação;
f. Autorizar assistência a filho;
g. Autorizar assistência a filho com deficiência ou doença crónica;
h. Autorizar assistência a neto;
i. Autorizar dispensa de trabalho noturno e para proteção da segu-

rança e saúde;
j. Autorizar redução do tempo de trabalho para assistência a filho 

menor com deficiência ou doença crónica;
k. Autorizar outros casos de assistência à família.

2 — Retenho a faculdade de deferir ou indeferir os casos que mereçam 
informação desfavorável do comandante do NRP Bartolomeu Dias.

3 — O comandante do NRP Bartolomeu Dias informa a Esquadrilha 
de Escoltas Oceânicos quando exercer a competência subdelegada.

4 — O presente despacho produz efeitos a partir de 09 de dezembro de 
2013, ficando por este meio ratificados todos os atos entretanto pratica-
dos, que se incluem no âmbito desta subdelegação de competências.

5 — Fica assim revogado o Despacho n.º 4250/2013, publicado no 
Diário da República n.º 58, 2.ª série, de 22 de março de 2013.

31 de julho de 2014. — O Comandante da Esquadrilha de Escoltas 
Oceânicos, António Manuel Gonçalves Alexandre, capitão -de -mar -e-
-guerra.

208011761 

 Despacho n.º 10306/2014
1 — Ao abrigo do n.º 1 do Despacho n.º 8940/2014, de 03 de julho, 

do Contra -almirante comandante da Flotilha, publicado no Diário da 
República n.º 132, 2.ª série, de 11 de julho de 2014, subdelego no coman-
dante do NRP Afonso Cerqueira, Capitão -tenente António Jorge Oliveira 
Marques, a competência que me é subdelegada para, aos militares em 
qualquer forma de prestação de serviço efetivo, que prestem serviço no 
NRP Afonso Cerqueira:

a) Conceder licença parental em qualquer das modalidades;
b) Conceder licença por risco clínico durante a gravidez;
c) Conceder licença por interrupção da gravidez;
d) Conceder licença por adoção;
e) Autorizar dispensas para consulta, amamentação e aleitação;
f) Autorizar assistência a filho;
g) Autorizar assistência a filho com deficiência ou doença crónica;
h) Autorizar assistência a neto;
i) Autorizar dispensa de trabalho noturno e para proteção da segu-

rança e saúde;
j) Autorizar redução do tempo de trabalho para assistência a filho 

menor com deficiência ou doença crónica;
k) Autorizar outros casos de assistência à família.

2 — Retenho a faculdade de deferir ou indeferir os casos que mereçam 
informação desfavorável do comandante do NRP Afonso Cerqueira.

3 — O comandante do NRP Afonso Cerqueira informa a Esquadrilha 
de Escoltas Oceânicos quando exercer a competência subdelegada.

4 — O presente despacho produz efeitos a partir de 09 de dezembro 
de 2013, ficando por este meio ratificados todos os atos entretanto pra-
ticados, que se incluem no âmbito desta subdelegação de competências.

5 — Fica assim revogado o Despacho n.º 14549/2013, publicado 
no Diário da República n.º 219, 2.ª série, de 12 de novembro de 2013.

31 de julho de 2014. — O Comandante da Esquadrilha de Escoltas 
Oceânicos, António Manuel Gonçalves Alexandre, capitão -de -mar -e-
-guerra.

208011956 

 Superintendência dos Serviços do Pessoal

Despacho n.º 10307/2014
Manda o Almirante Chefe do Estado -Maior da Armada ao abrigo da 

alínea c) 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/2003, de 30 de 
agosto e pelo Decreto -Lei n.º 166/2005, de 23 de setembro, tendo em 
consideração as disposições transitórias previstas no artigo 3.º do último 
diploma e a norma interpretativa estabelecida no artigo 2.º do Decreto-
-Lei n.º 239/2006, de 22 de dezembro, passar à situação de reforma nas 
datas indicadas, os seguintes militares: 

NII Posto Classe Nome Data
da reforma

86069 SMOR FZ João Maria Lopes Leal. . . . . . . . . . 31 -07 -2014
6971 SMOR A António Carlos Amorim Rocha . . . 15 -07 -2014

115471 SMOR FZ Miguel António das Neves Aleluia 31 -07 -2014
170571 SMOR M Américo Candeias Lopes . . . . . . . . 31 -07 -2014
87772 SMOR SE Carlos A. da Ressurreição Simões 31 -07 -2014

178175 SMOR FZ António Alberto Antão. . . . . . . . . . 31 -07 -2014

 1 de agosto de 2014. — Por subdelegação do Diretor do Serviço de 
Pessoal, o Chefe da Repartição de Efetivos e Registos, Miguel Nuno 
Pereira de Matos Machado da Silva, capitão -de -mar -e -guerra.

208012847 

 MINISTÉRIO DA ADMINISTRAÇÃO INTERNA

Gabinete do Ministro

Despacho n.º 10308/2014
A valorização da segurança rodoviária e a consequente diminuição da 

sinistralidade são objetivos centrais do Programa do Governo.
Considerando que, após a formação do XIX Governo Constitucional, 

nos termos expressos na resolução do Conselho de Ministros n.º 13/2011, 
de 27 de junho, publicada no Diário da República, 2.ª série, n.º 124, de 
30 de junho de 2011, e que procede à exoneração de todos os governa-
dores civis existentes, determinou -se no Decreto -Lei n.º 114/2011, de 
30 de novembro, a transferência das competências dos governos civis, 
no âmbito da competência legislativa do Governo, para outras entidades 
da Administração Pública, estabelecendo as regras e os procedimentos 
atinentes à liquidação do património dos governos civis e à definição do 
regime legal aplicável aos seus funcionários, até à sua extinção.

Determinou -se, então, uma concentração de atribuições e uma racio-
nalização da distribuição das competências entre os serviços, por forma 
a permitir uma maior rentabilização dos recursos existentes, através da 
reafetação de 10% do produto de coimas arrecadadas por infrações ao 
Código da Estrada, que anteriormente revertia para as delegações dos 
governos civis, para a Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária, 
permitindo a agregação da repartição legal devida a esta Autoridade em 
30% do total, nos termos do artigo 11.º do Decreto -Lei n.º 114/2011, de 
30 de novembro, que alterou a alínea c) e revogou a alínea d), ambas 
do art.º 1 do Decreto -Lei n.º 369/99, de 18 de setembro, com efeitos a 
partir de dezembro de 2011.

Considerando o disposto no artigo 2.º do Decreto Regulamentar 
n.º 28/2012, de 12 de março, que fixou as atribuições da Autoridade 
Nacional de Segurança Rodoviária, e o Decreto -Lei n.º 369/99, de 18 
de setembro, com a alteração conferida pelo artigo 11.º do Decreto-
-Lei n.º 114/2011, de 30 de novembro, importa, pois, definir de forma 
adequada e eficiente a aplicação dos montantes recebidos, nos termos 
supramencionados, pela ANSR até ao presente.

Atendendo ao reforço do combate à sinistralidade rodoviária e à reor-
ganização em curso nas Forças de Segurança, e no uso de competência 
própria, determino o seguinte:

1 — Fica desde já reservado e definida a aplicação do montante de 
€ 1 917 095,14 (um milhão novecentos e dezassete mil e noventa e 
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cinco euros e catorze cêntimos) a atribuir às duas Forças de Segurança, 
sendo € 958.547,57 (novecentos e cinquenta e oito mil quinhentos e 
quarenta e sete euros e cinquenta e sete cêntimos) para a Polícia de 
Segurança Pública (PSP) e € 958.547,57 (novecentos e cinquenta e oito 
mil quinhentos e quarenta e sete euros e cinquenta e sete cêntimos) para 
a Guarda Nacional Republicana (GNR).

2 — As verbas acima mencionadas destinam -se à aquisição de via-
turas pela Guarda Nacional Republicana e pela Polícia de Segurança 
Pública.

28 de julho de 2014. — O Ministro da Administração Interna, Miguel 
Bento Martins Costa Macedo e Silva.

208011023 

 Gabinete do Secretário de Estado 
da Administração Interna

Despacho n.º 10309/2014
No uso da faculdade que me foi conferida pelo despacho do Ministro 

da Administração Interna n.º 1239 -A/2014, de 23 de janeiro, publicado 
no Diário da República, 2.ª série, n.º 17, de 24 de janeiro de 2014, e nos 
termos dos artigos 35.º e 36.º do Código do Procedimento Administra-
tivo, subdelego no Presidente da Autoridade Nacional de Proteção Civil 
(ANPC), Major -General Francisco Miguel da Rocha Grave Pereira, com 
a faculdade de subdelegar, as seguintes competências:

1 — Em matéria de gestão de recursos humanos, financeiros e pa-
trimoniais:

1.1 — Autorizar a inscrição e a participação de funcionários, agentes e 
outros colaboradores da ANPC em estágios, congressos, reuniões, semi-
nários, colóquios, cursos de formação ou outras iniciativas semelhantes 
que ocorram em território nacional e no estrangeiro;

1.2 — Autorizar a prestação de trabalho extraordinário, bem como 
em circunstâncias excecionais e delimitadas no tempo, trabalho exce-
cional que ultrapasse os limites legalmente estabelecidos, nos termos da 
alínea b), do n.º 2 do artigo 161.º da Lei n.º 59/2008, de 11 de setembro;

1.3 — Autorizar a deslocação em serviço de trabalhadores, qualquer 
que seja o seu vínculo, ao estrangeiro, bem como a utilização de viatura 
do Estado nessa deslocação;

2 — O presente despacho produz efeitos a partir da data da sua as-
sinatura, ficando ratificados todos os atos que, no âmbito dos poderes 
ora subdelegados, tenham sido praticados desde a data da tomada de 
posse do Presidente da ANPC, Major -General Francisco Miguel da 
Rocha Grave Pereira.

30 de julho de 2014. — O Secretário de Estado da Administração 
Interna, João Rodrigo Pinho de Almeida.

208010765 

 Guarda Nacional Republicana

Comando-Geral

Declaração n.º 148/2014
Por despacho de S. Ex.ª o Ministro da Administração Interna, de 3 de 

julho de 2014, foi aplicada a pena disciplinar de 20 (vinte) dias de suspen-
são, suspensa na sua execução pelo período de 1 (um) ano, nos termos do 
disposto no artigo 44.º do Regulamento de Disciplina da Guarda Nacio-
nal Republicana, o Guarda n.º 2020434 — Rui José da Costa Magalhães 
Silva, do Comando Territorial do Porto da Guarda Nacional Republicana.

(Esta Declaração é feita nos termos do artigo 36.º, n.º 2, e 106.º n.º 4, 
ambos do RDGNR — Lei n.º 145/99 de 1 de setembro.)

23 de julho de 2014. — O Diretor de Justiça e Disciplina, José Fer-
nando Magalhães Gaspar, coronel.

208008749 

 Comando Territorial de Faro

Despacho n.º 10310/2014

1 — Ao abrigo do disposto no n.º 2 do artigo 36.º do Código do Proce-
dimento Administrativo e no uso da faculdade que me foi conferida pela 

alínea a) do n.º 2, do Despacho n.º 8318/2014, do Exmo. Tenente -general 
Comandante -geral da Guarda Nacional Republicana, publicado no Diário 
da República 2.ª série, n.º 121, de 26 de junho de 2014, subdelego no 
Chefe da Secção de Recursos Logísticos e Financeiros do Comando 
Territorial de Faro, Tenente -coronel de cavalaria, Jorge José Lopes dos 
Santos, as minhas competências para a prática dos seguintes atos:

a) Autorizar as despesas com a locação e aquisição de bens e serviços 
e com empreitadas de obras públicas, nos termos da alínea a) do n.º 1 
do artigo 17.º do Decreto -Lei n.º 197/99, de 8 de junho, bem como 
praticar os demais atos decisórios previstos no Código dos Contratos 
Públicos, aprovado pelo Decreto -Lei n.º 18/2008, de 29 de janeiro, até 
ao limite de (euro) 15 000;

b) Autorizar as despesas relativas à execução de planos ou programas 
plurianuais, legalmente aprovados, até ao montante de (euro) 75 000, 
nos termos da alínea a) do n.º 3 do artigo 17.º do Decreto -Lei n.º 197/99, 
de 8 de junho;

c) Autorizar o processamento dos abonos ou despesas com a aquisição 
de bilhetes ou títulos de transporte;

d) Autorizar o processamento do abono correspondente à utilização 
de automóvel próprio nas deslocações em serviço, que decorram em 
território nacional, nos termos do artigo 5.º da Portaria n.º 379/90, de 
18 de maio, conjugado com o artigo 3.º do Decreto -Lei n.º 230/93, de 
26 de junho;

e) Analisar e instruir reclamações que me sejam dirigidas relacionadas 
com as competências, ora subdelegadas.

2 — A subdelegação de competências a que se refere este despacho 
entende -se sem prejuízo do poder de avocação e superintendência.

3 — O presente despacho produz efeitos desde 21 de abril de 2014.
4 — Nos termos do n.º 3 do artigo 137.º, do Código do Procedi-

mento Administrativo, ficam ratificados todos os atos praticados, no 
âmbito das matérias ora subdelegadas, até à sua publicação no Diário 
da República.

7 de julho de 2014. — O Comandante do Comando Territorial de 
Faro, Carlos Jorge dos Santos Silva Gomes, coronel.

208006894 

 Polícia de Segurança Pública

Direção Nacional

Despacho (extrato) n.º 10311/2014

Delegação de Competências
1 — Ao abrigo do disposto nos artigos 35.º e 36.º do Código de Pro-

cedimento Administrativo e no uso da faculdade que me foi conferida 
pelo Despacho n.º 4137/2014, de 26 de fevereiro, do diretor nacional 
da Polícia de Segurança Pública, publicado no Diário da República, 
2.ª série, n.º 55, de 19 de março de 2014, subdelego no Intendente 
António José Gomes Belo, 2.º comandante deste Comando Distrital de 
Castelo Branco, a competência para a prática dos seguintes atos:

1.1 — Aprovar alterações aos planos de férias, bem como a sua acu-
mulação parcial, de acordo com orientações superiormente definidas, 
do pessoal com funções policiais até ao pessoal da carreira de chefe de 
polícia, inclusive, e ao pessoal com funções não policiais;

1.2 — Autorizar as faltas por conta do período de férias do próprio 
ano e do ano seguinte ao pessoal referido em 1.1, nos termos da lei;

1.3 — Autorizar o início das férias de acordo com o plano respetivo 
do pessoal referido em 1.1;

1.4 — Justificar e injustificar faltas ao pessoal referido em 1.1, nos 
termos da lei;

1.5 — Autorizar os benefícios decorrentes do estatuto de trabalhador 
estudante e determinar a cessação dos respetivos direitos ao pessoal 
referido em 1.1;

1.6 — Autorizar deslocações normais em território nacional, de acordo 
com orientações superiormente definidas, para o pessoal referido em 
1.1;

1.7 — Assinar a folha de caixa e controlar a receita diária e conferir 
os documentos mensais de cobrança de receitas;

1.8 — Autorizar, nos termos da lei, a realização de leilão público de 
bens achados que não tenham interesse para a PSP.

2 — Nos termos do artigo 35.º do Código do Procedimento Admi-
nistrativo e do n.º 2 do artigo 36.º da Lei n.º 53/2007, de 31 de agosto, 


