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da Brigada Territorial n.o 4 da Guarda Nacional Republicana, nos
termos do Decreto-Lei n.o 177/82, de 12 de Maio.
31 de Outubro de 2007. — A Secretária-Geral, Nelza Vargas
Florêncio.
Despacho n.o 27 163/2007
Por despacho do Ministro da Administração Interna de 25 de Outubro de 2007, é concedida a medalha de mérito de segurança pública
de 1.a classe ao major de infantaria n.o 1870003, Vítor Carlos Mesquita
Fernandes, da Brigada Territorial n.o 2 da Guarda Nacional Republicana, nos termos do Decreto-Lei n.o 177/82, de 12 de Maio.
31 de Outubro de 2007. — A Secretária-Geral, Nelza Vargas
Florêncio.
Despacho n.o 27 164/2007
Por despacho do Ministro da Administração Interna de 25 de Outubro de 2007, é concedida a medalha de ouro de serviços distintos
ao tenente-general n.o 2040006, Manuel António Meireles Carvalho,
comandante da Brigada de Trânsito da Guarda Nacional Republicana,
nos termos do Decreto-Lei n.o 177/82, de 12 de Maio.
31 de Outubro de 2007. — A Secretária-Geral, Nelza Vargas
Florêncio.

Autoridade Nacional de Protecção Civil
Despacho n.o 27 165/2007
1 — Nos termos e ao abrigo do disposto no artigo 7.o do Decreto-Lei
n.o 497/99, de 19 de Novembro, autorizo a reclassificação da técnica
profissional de 1.a classe, Carla Isabel Pacheco Sobral Barreiros Carrola, do quadro de pessoal do extinto Serviço Nacional de Protecção
Civil, na carreira de técnica superior e categoria de técnica superior
de 2.a classe, do mesmo quadro, ficando posicionada no escalão 1,
índice 400, com efeitos à data da assinatura do presente despacho.
2 — Foram, ainda, cumpridos os procedimentos estabelecidos no
artigo 41.o da Lei n.o 53/2006, de 7 de Dezembro.
3 — Para efeitos do disposto no n.o 5 do artigo 6.o do Decreto-Lei
n.o 497/99, de 19 de Novembro, remeta-se para publicação no Diário
da República. (Isento de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)
1 de Novembro de 2007. — O Presidente, Arnaldo Cruz.

Direcção Nacional da Polícia de Segurança Pública
Despacho n.o 27 168/2007
Subdelegação de competências
1 — Ao abrigo das disposições consagradas no artigo 36.o do Código
do Procedimento Administrativo, em conformidade com o disposto
no artigo 60.o, n.o 2, da Lei n.o 5/99, de 27 de Janeiro, e no uso
da faculdade que me foi conferida pelo despacho n.o 17 645/2007,
do director nacional da PSP, publicado no Diário da República,
2.a série, n.o 154, de 10 de Agosto de 2007, subdelego nos comandantes
de secção e esquadras da PSP do Comando de Polícia de Leiria referidos no n.o 2 a competência para a prática dos seguintes actos, a
cidadãos requerentes e residentes nas áreas dos concelhos abaixo
indicados:
1.1 — Certificar os documentos de cedência, a título de empréstimo,
das armas das classes C e D emitidos pelos respectivos proprietários,
desde que destinadas ao exercício de prática venatória.
2 — Comandantes de secção policial e de esquadra a que se refere
o presente despacho:
2.1 — Comissário Rafael José Antunes Marques, comandante da
secção da PSP de Leiria, aos cidadãos requerentes e residentes nos
concelhos de Leiria, Batalha e Porto de Mós;
2.2 — Comissário Vítor Manuel Ferreira Trindade, comandante da
secção da PSP das Caldas da Rainha, aos cidadãos requerentes e
residentes nos concelhos de Caldas da Rainha, Bombarral e Óbidos;
2.3 — Subcomissário Manuel Ferreira dos Santos, comandante da
esquadra da PSP de Pombal, aos cidadãos requerentes e residentes
nos concelhos de Pombal, Ansião, Alvaiázere, Castanheira de Pera,
Figueiró dos Vinhos e Pedrogão Grande;
2.4 — Subcomissário João Manuel Pereira Gerardo, comandante
da esquadra da PSP da Marinha Grande, aos cidadãos requerentes
e residentes no concelho da Marinha Grande;
2.5 — Subcomissário Jorge Manuel Figueiredo Martins, comandante da esquadra da PSP de Peniche, aos cidadãos requerentes e
residentes no concelho de Peniche;
2.6 — Chefe António Gabriel dos Santos Gomes, comandante da
esquadra da PSP da Nazaré, aos cidadãos requerentes e residentes
no concelho da Nazaré;
2.7 — Chefe Jorge Manuel da Mota Coelho, comandante da esquadra da PSP de Alcobaça, aos cidadãos requerentes e residentes no
concelho de Alcobaça.
3 — Nos termos do n.o 3 do artigo 137.o do Código do Procedimento
Administrativo, ratifico todos os actos praticados, até à publicação
do presente despacho, no âmbito da presente subdelegação de
competências.

Despacho n.o 27 166/2007
1 — Nos termos e ao abrigo do disposto no artigo 7.o do Decreto-Lei
n.o 497/99, de 19 de Novembro, autorizo a reclassificação do técnico
especialista principal Rodrigo Manuel Cabral Fernandes, do quadro
de pessoal do extinto Serviço Nacional de Protecção Civil, na carreira
de técnico superior e categoria de técnico superior de 1.a classe, do
mesmo quadro, ficando posicionado no escalão 1, índice 460, com
efeitos à data da assinatura do presente despacho.
2 — Foram, ainda, cumpridos os procedimentos estabelecidos no
artigo 41.o da Lei n.o 53/2006, de 7 de Dezembro.
3 — Para efeitos do disposto no n.o 5 do artigo 6.o do Decreto-Lei
n.o 497/99, de 19 de Novembro, remeta-se para publicação no Diário
da República. (Isento de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)
1 de Novembro de 2007. — O Presidente, Arnaldo Cruz.
Despacho n.o 27 167/2007
1 — Nos termos e ao abrigo do disposto no artigo 7.o do Decreto-Lei
n.o 497/99, de 19 de Novembro, autorizo a reclassificação do técnico
profissional de 1.a classe Fernando António Nabeiro de Araújo, do
quadro de pessoal do extinto Serviço Nacional de Protecção Civil,
na carreira de técnico superior e categoria de técnico superior de
2.a classe, do mesmo quadro, ficando posicionado no escalão 1,
índice 400, com efeitos à data da assinatura do presente despacho.
2 — Foram, ainda, cumpridos os procedimentos estabelecidos no
artigo 41.o da Lei n.o 53/2006, de 7 de Dezembro.
3 — Para efeitos do disposto no n.o 5 do artigo 6.o do Decreto-Lei
n.o 497/99, de 19 de Novembro, remeta-se para publicação no Diário
da República. (Isento de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)
1 de Novembro de 2007. — O Presidente, Arnaldo Cruz.

17 de Setembro de 2007. — O Comandante, Flávio dos Santos Alves.
Despacho (extracto) n.o 27 169/2007
Em execução do acórdão do Supremo Tribunal Administrativo de
12 de Dezembro de 2006, proferido no processo n.o 11616/02, por
despacho de 24 de Outubro de 2007 do Ministro da Administração
Interna, é promovido, por antiguidade, ao posto de superintendente,
com efeitos reportados a 14 de Agosto de 2000, e integrado no escalão 1, índice 475, da tabela salarial em vigor para a PSP, o intendente
M/100066, Manuel Martins de Barros, do CP de Viana do Castelo.
Por força do artigo 27.o, n.o 1, alínea a), do EP/PSP, aprovado
pelo Decreto-Lei n.o 511/99, de 24 de Novembro, progride para o
2.o escalão, índice 500, com efeitos desde 1 de Setembro de 2002.
6 de Novembro de 2007. — O Director do Departamento, Jorge
Alexandre Gonçalves Maurício.

Governo Civil do Distrito de Leiria
Aviso n.o 23 251/2007
Por despacho de 27 de Setembro de 2007 do chefe de gabinete
em substituição do governador civil, foi a Maria do Carmo Lopes
de Oliveira Marques Barreiro, assistente administrativa especialista
do quadro de pessoal do Governo Civil do Distrito de Leiria, autorizado o abono de vencimento de exercício perdido, por motivo de
doença, nos dias 13 e 14 de Setembro do ano em curso.
8 de Novembro de 2007. — O Chefe de Gabinete, Luiz Gonzaga
Franco Pinto.

