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Despacho n.o 23 292/2007
1 — Ao abrigo do disposto no n.o 2 do despacho n.o 14 452/2007,
de 9 de Maio, do tenente-general ajudante-general do Exército, publicado no Diário da República, 2.a série, n.o 129, de 6 de Julho de
2007, subdelego no tenente-coronel de infantaria NIM 08923580,
Óscar Humberto Almeida Megre Barbosa, chefe do Gabinete de
Apoio/DARH, a competência que em mim foi subdelegada, para a
prática dos seguintes actos:
a) Autorizar a emissão de bilhetes de identidade militar e de diplomas de encarte das promoções de sargentos do QP;
b) Autorizar a emissão de cartões de identificação militar de militares em RV/RC;
c) Apreciar requerimentos solicitando a passagem de certificados;
d) Visar os processos de falecimento a enviar ao Ministério da
Defesa Nacional.
2 — Este despacho produz efeitos desde 12 de Janeiro de 2007,
ficando por este meio ratificados todos os actos entretanto praticados
que se incluam no âmbito desta subdelegação de competências.
9 de Agosto de 2007. — O Director, Rui Manuel da Silva Rodrigues,
MGEN.
Despacho n.o 23 293/2007
1 — Ao abrigo do disposto no n.o 2 do despacho n.o 14 452/2007,
de 9 de Maio, do tenente-general ajudante-general do Exército, publicado no Diário da República, 2.a série, n.o 129, de 6 de Julho de
2007, subdelego no coronel de infantaria NIM 02114873, José da
Silva Pereira Lima, chefe da Repartição de Pessoal Civil/DARH, a
competência que em mim foi subdelegada para a prática dos seguintes
actos:
a) Autorizar a modificação da relação jurídica de emprego do pessoal civil, nas suas diversas modalidades, excepto para pessoal das
carreiras de técnico superior ou equivalente;
b) Promover pessoal militarizado;
c) Accionar os concursos de pessoal do QPCE, com excepção dos
respeitantes às carreiras de técnico superior ou equivalente, depois
de aprovada a sua abertura;
d) Propor a apresentação à junta médica de pessoal do QPCE;
e) Conceder licença sem vencimento ao pessoal do QPCE;
f) Conceder licença parental aos militarizados e civis do Exército,
prevista na legislação em vigor, designadamente no artigo 43.o, n.o 1,
alínea a), do Código do Trabalho, aprovado pela Lei n.o 99/2003,
de 27 de Agosto, por remissão no caso dos militares e militarizados
do artigo 100.o, n.o 1, do EMFAR;
g) Autorizar a acumulação de funções de pessoal do QPCE, excepto
técnicos superiores ou equivalente;
h) Conceder licença ilimitada ao pessoal militarizado;
i) Autorizar a continuação ao serviço de pessoal militarizado com
mais de 56 anos;
j) Averbar cursos e estágios a pessoal do QPCE e militarizado;
k) Apreciar requerimentos solicitando a passagem de certificados;
l) Apreciar requerimentos e reclamações respeitantes à lista de
antiguidade de pessoal civil;
m) Confirmar as condições de progressão de pessoal militarizado
e civil.
2 — Este despacho produz efeitos desde 12 de Janeiro de 2007,
ficando por este meio ratificados todos os actos entretanto praticados
que se incluam no âmbito desta subdelegação de competências.
9 de Agosto de 2007. — O Director, Rui Manuel da Silva Rodrigues,
MGEN.
Despacho n.o 23 294/2007
1 — Ao abrigo do disposto no n.o 2 do despacho n.o 14 452/2007,
de 9 de Maio, do tenente-general ajudante-general do Exército, publicado no Diário da República, 2.a série, n.o 129, de 6 de Julho de
2007, subdelego no coronel de infantaria NIM 02041678, José Manuel
Picado Esperança da Silva, chefe da Repartição de Pessoal Militar/DARH, a competência que em mim foi subdelegada para a prática
dos seguintes actos:
a) Autorizar trocas de colocação e prorrogação de deslocamentos
aos militares, até ao posto de major, inclusive;
b) Autorizar requerimentos de mudança de guarnição militar de
preferência;

c) Autorizar pedidos de demora na apresentação de militares, até
ao posto de capitão, inclusive;
d) Nomear militares para a frequência de cursos, tirocínios e estágios
nacionais, excepto para o CPOG, estágio de comandantes e CEM;
e) Autorizar o adiamento da frequência de cursos de promoção
dos sargentos, nos termos do artigo 197.o do EMFAR;
f) Nomear, colocar e transferir militares em RV/RC, em território
nacional;
g) Autorizar trocas e oferecimentos para efeitos de colocação de
militares em RV/RC;
h) Autorizar requerimentos de mudança de área geográfica de prestação de serviço preferencial a militares RV/RC, desde que não haja
determinação especial em contrário;
i) Autorizar a admissão de militares em RV/RC e, bem assim,
a prorrogação e cessação da prestação de serviço com excepção das
situações previstas no artigo 300.o, n.o 3, alíneas e) e f), do EMFAR;
j) Equivalência de condições de promoção de sargentos;
k) Promover e graduar militares por diuturnidade e antiguidade
nas categorias de sargentos do QP e oficiais, sargentos e praças em
RV/RC;
l) Conceder licença registada aos sargentos e praças dos QP, nos
termos do artigo 204.o do EMFAR;
m) Conceder licença parental aos militares, prevista na legislação
em vigor, designadamente no artigo 43.o, n.o 1, alínea a), do Código
do Trabalho, aprovado pela Lei n.o 99/2003, de 27 de Agosto, por
remissão no caso dos militares e militarizados do artigo 100.o, n.o 1,
do EMFAR;
n) Autorizar a matrícula em cursos civis aos militares RV/RC, sem
prejuízo para o serviço;
o) Autorizar o exercício de funções de natureza civil aos militares
RV/RC, sem prejuízo para o serviço;
p) Autorizar o concurso e alistamento nas forças de segurança de
militares em RV e RC;
q) Averbar cursos, estágios e especialidades normalizadas a militares;
r) Averbar aumentos de tempo de serviço;
s) Apreciar requerimentos solicitando a passagem de certificados.
2 — Este despacho produz efeitos desde 12 de Janeiro de 2007,
ficando por este meio ratificados todos os actos entretanto praticados
que se incluam no âmbito desta subdelegação de competências.
9 de Agosto de 2007. — O Director, Rui Manuel da Silva Rodrigues,
MGEN.
Despacho n.o 23 295/2007
1 — Ao abrigo do disposto no n.o 2 do despacho n.o 14 452/2007,
de 9 de Maio, do tenente-general ajudante-general do Exército, publicado no Diário da República, 2.a série, n.o 129, de 6 de Julho de
2007, subdelego no coronel de infantaria NIM 08923580, Óscar Humberto Almeida Megre Barbosa, chefe da Repartição de Pessoal Militar/DARH, a competência que em mim foi subdelegada para a prática
dos seguintes actos:
a) Autorizar trocas de colocação e prorrogação de deslocamentos
aos militares, até ao posto de major, inclusive;
b) Autorizar requerimentos de mudança de guarnição militar de
preferência;
c) Autorizar pedidos de demora na apresentação de militares, até
ao posto de capitão, inclusive;
d) Nomear militares para a frequência de cursos, tirocínios e estágios
nacionais, excepto para o CPOG, estágio de comandantes e CEM;
e) Autorizar o adiamento da frequência de cursos de promoção
dos sargentos, nos termos do artigo 197.o do EMFAR;
f) Nomear, colocar e transferir militares em RV/RC, em território
nacional;
g) Autorizar trocas e oferecimentos para efeitos de colocação de
militares em RV/RC;
h) Autorizar requerimentos de mudança de área geográfica de prestação de serviço preferencial a militares RV/RC, desde que não haja
determinação especial em contrário;
i) Autorizar a admissão de militares em RV/RC e, bem assim,
a prorrogação e cessação da prestação de serviço, com excepção das
situações previstas no artigo 300.o, n.o 3, alíneas e) e f), do EMFAR;
j) Equivalência de condições de promoção de sargentos;
k) Promover e graduar militares por diuturnidade e antiguidade
nas categorias de sargentos do QP e oficiais, sargentos e praças em
RV/RC;
l) Conceder licença registada aos sargentos e praças dos QP, nos
termos do artigo 204.o do EMFAR;
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m) Conceder licença parental aos militares, prevista na legislação
em vigor, designadamente no artigo 43.o, n.o 1, alínea a), do Código
do Trabalho, aprovado pela Lei n.o 99/2003, de 27 de Agosto, por
remissão no caso dos militares e militarizados do artigo 100.o, n.o 1,
do EMFAR;
n) Autorizar a matrícula em cursos civis aos militares RV/RC, sem
prejuízo para o serviço;
o) Autorizar o exercício de funções de natureza civil aos militares
RV/RC, sem prejuízo para o serviço;
p) Autorizar o concurso e alistamento nas forças de segurança de
militares em RV e RC;
q) Averbar cursos, estágios e especialidades normalizadas a militares;
r) Averbar aumentos de tempo de serviço;
s) Apreciar requerimentos solicitando a passagem de certificados.
2 — Este despacho produz efeitos desde 13 de Setembro de 2007,
ficando por este meio ratificados todos os actos entretanto praticados
que se incluam no âmbito desta subdelegação de competências.
13 de Setembro de 2007. — O Director, Rui Manuel da Silva Rodrigues, MGEN.
o

Despacho n. 23 296/2007
1 — Ao abrigo do disposto no n.o 2 do despacho n.o 14 452/2007,
de 9 de Maio, do tenente-general ajudante-general do Exército, publicado no Diário da República, 2.a série, n.o 129, de 6 de Julho de
2007, subdelego no tenente-coronel de infantaria NIM 13242781, Jorge
Alexandre Rodrigues Pinto de Almeida, chefe do Gabinete de
Apoio/DARH, a competência que em mim foi subdelegada para a
prática dos seguintes actos:
a) Autorizar a emissão de bilhetes de identidade militar e de diplomas de encarte das promoções de sargentos do QP;
b) Autorizar a emissão de cartões de identificação militar de militares em RV/RC;
c) Apreciar requerimentos solicitando a passagem de certificados;
d) Visar os processos de falecimento a enviar ao Ministério da
Defesa Nacional.
2 — Este despacho produz efeitos desde 13 de Setembro de 2007,
ficando por este meio ratificados todos os actos entretanto praticados
que se incluam no âmbito desta subdelegação de competências.
13 de Setembro de 2007. — O Director, Rui Manuel da Silva Rodrigues, MGEN.
FORÇA AÉREA

Campo de Tiro de Alcochete
Despacho n.o 23 297/2007
1 — Ao abrigo da autorização que me é conferida pelo n.o 2 do
artigo 36.o do Código do Procedimento Administrativo, subdelego
nas entidades a seguir discriminadas a competência para autorizar
a realização de despesas com empreitadas de obras públicas e locação
e aquisição de bens e serviços, que me foi subdelegada pelo n.o 1
do despacho n.o 006/2007, do TGEN CCOFA, de 31 de Julho, publicado no Diário da República, 2.a série, n.o 180, de 18 de Setembro
de 2007, sob o n.o 21 482/2007:
a) No comandante da Esquadra de Apoio, MAJ/TMAEQ 062175-H,
Armando José Carapinha Estalagem — E 10 000;
b) No comandante da Esquadrilha de Administração e Intendência,
CAP/ADMAER 106803-C, Filipe Miguel Ferreira Rodrigues —
E 5000.
2 — Em conformidade com o disposto no artigo 2.o do Decreto-Lei
n.o 21/82, de 30 de Janeiro, subdelego no comandante da Esquadrilha
de Administração e Intendência, CAP/ADMAER 106803-C, Filipe
Miguel Ferreira Rodrigues, competência para autorizar o pagamento
de despesas e a cobrança de receitas, bem como assinar as requisições
de fundos e outra documentação relativa à execução da gestão financeira corrente do Campo de Tiro de Alcochete.
3 — Este despacho produz efeitos desde o dia 27 de Julho de 2007,
ficando deste modo ratificados todos os actos entretanto praticados
pelas entidades subdelegadas que se incluam no âmbito desta
subdelegação.
27 de Setembro de 2007. — O Comandante, Vítor Manuel Rebelo
Caria.

Comando de Pessoal da Força Aérea
Base do Lumiar
Despacho n.o 23 298/2007
1 — Ao abrigo do disposto no n.o 2 do artigo 36.o do Código do
Procedimento Administrativo, subdelego no 2.o comandante
TCOR/TMMA 059748-B, Fernando Manuel Faria da Silva Carneiro,
a competência para autorizar a realização de despesas com locação
e aquisição de bens e serviços e com empreitadas de obras públicas,
até ao montante de E 40 000, que me foi subdelegada pelos n.os 1
e 2 do despacho do comandante do Pessoal da Força Aérea de 29
de Janeiro de 2007, publicado no Diário da República, 2.a série, n.o 43,
de 1 de Março de 2007, sob o n.o 3685/2007.
2 — O presente despacho produz efeitos desde 10 de Julho de 2007,
ficando por este meio ratificados todos os actos entretanto praticados
pela entidade referida no número anterior que se incluam no âmbito
da presente subdelegação de competências e que tenham sido praticados em data anterior à respectiva publicação.
26 de Setembro de 2007. — O Comandante, José Armindo Carneiro
Miguel, COR/NAV.

MINISTÉRIO DA ADMINISTRAÇÃO INTERNA
Autoridade Nacional de Protecção Civil
Despacho n.o 23 299/2007
1 — No uso da faculdade que me foi conferida pelo despacho
n.o 11 956/2007 do presidente da Autoridade Nacional de Protecção
Civil de 11 de Abril de 2007, publicado no Diário da República, 2.a série,
n.o 115, de 18 de Junho de 2007, e nos termos e ao abrigo do disposto
nos artigos 35.o e 36.o, ambos do Código do Procedimento Administrativo, subdelego no comandante operacional distrital de Aveiro,
António Manuel Pinto Soares Machado, no comandante operacional
distrital de Beja, Francisco Manuel Canudo Sena, no comandante
operacional distrital de Braga, Hercílio da Silva Almeida Campos,
no comandante operacional distrital de Bragança, Fernando António
Melo Gomes, no comandante operacional distrital de Castelo Branco,
Rui dos Santos Martins Esteves, no comandante operacional distrital
de Coimbra, António Fernando Ferreira Martins, no comandante operacional distrital de Évora, Augusto Jorge Chaves Rodrigues, no
comandante operacional distrital de Faro, Vítor Norberto de Morais
Vaz Pinto, no comandante operacional distrital da Guarda, António
Fernando Carvalho Fonseca, no comandante operacional distrital de
Leiria, José Manuel do Vale Moura Ferreira Gomes, no comandante
operacional distrital de Lisboa, Elísio Lázaro de Oliveira, no comandante operacional distrital de Portalegre, Luís Manuel Belo Costa,
no comandante operacional distrital do Porto, José António Teixeira
Leite, no comandante operacional distrital de Santarém, Joaquim
António dos Santos Chambel, no comandante operacional distrital
de Setúbal, Alcino Monteiro Marques, no comandante operacional
distrital de Viana do Castelo, António Costeira Antunes, no comandante operacional distrital de Vila Real, Carlos Manuel Gomes Matos
da Silva, e no comandante operacional distrital de Viseu, António
César Silva Rodrigues da Fonseca, no âmbito da actividade das associações humanitárias, dos corpos de bombeiros e dos bombeiros da
área de intervenção dos respectivos Comandos Distritais, as seguintes
competências:
a) Homologar as nomeações dos elementos da estrutura de
comando dos corpos de bombeiros voluntários ou mistos não pertencentes ao município, nos termos previstos no artigo 32.o do Decreto-Lei n.o 241/2007, de 21 de Junho;
b) Homologar a adequação técnico-operacional dos veículos de
socorro dos corpos de bombeiros, assegurando a publicitação em
ordem de serviço, designadamente dos respectivos aumentos e abates;
c) Aprovar o ingresso no quadro de honra dos corpos de bombeiros
voluntários ou mistos, nos termos previstos no artigo 15.o do Decreto-Lei n.o 247/2007, de 27 de Junho;
d) Aprovar os planos de instrução dos corpos de bombeiros, nos
termos previstos no artigo 20.o do Decreto-Lei n.o 247/2007, de 27 de
Junho;
e) Aprovar e assegurar a publicitação da ordem de serviço, com
inclusão dos registos das penas disciplinares, nos termos previstos
no artigo 42.o do Decreto-Lei n.o 241/2007, de 21 de Junho;
f) Autorizar as transferências do quadro activo entre corpos de
bombeiros, nos termos previstos no artigo 29.o do Decreto-Lei
n.o 241/2007, de 21 de Junho;

