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Despacho n.º 13220/2016

1 — Ao abrigo das disposições conjugadas dos artigos 44.º, 45.º e
46.º do Código do Procedimento Administrativo e do n.º 4 do artigo 23.º
da Lei Orgânica da Guarda Nacional Republicana, aprovada pela Lei
n.º 63/2007, de 6 de novembro, delego no Comandante do Comando
Territorial de Évora, Coronel de infantaria, João Fernando Rodrigues
Maia, 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) 50 000;
b) Autorizar as despesas relativas à execução de planos ou programas
plurianuais, legalmente aprovados, até ao montante de (euro) 150 000,
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 deslocações em serviço que decorram em território nacional, bem como o processamento dos correspondentes abonos ou despesas
com a aquisição de bilhetes ou títulos de transporte e de ajudas de custo,
antecipadas ou não, e os reembolsos que forem devidos nos termos legais;
d) Autorizar a utilização de automóvel próprio nas deslocações em
serviço, que decorram em território nacional, bem como o processamento do abono correspondente 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) Autorizar o abono a dinheiro da alimentação por conta do Estado
ao pessoal, militar e civil, que a ela tiver direito, quando não for possível
por razões operacionais, o fornecimento de alimentação em espécie, ou
as condições de saúde, devidamente comprovadas, aconselhem tratamento dietético especial, nos termos do n.º 2 do artigo 7.º do Decreto-Lei
n.º 271/77, de 2 de julho;
f) Autorizar, mos termos do n.º 1 do artigo 29.º do Decreto-Lei
n.º 155/92, de 28 de julho, o pagamento das despesas legalmente autorizadas, até ao limite de (euro) 75 000;
g) Analisar, instruir e decidir requerimentos e reclamações que me
sejam dirigidos relacionados com as competências ora delegadas.
2 — O ora delegado é autorizado a subdelegar, com caráter pessoal,
nas seguintes entidades:
a) No 2.º Comandante do Comando Territorial de Évora, ou no Chefe
da Secção de Recursos Logísticos e Financeiros, quando esta função for
desempenhada por Oficial.
b) Nos Comandantes de Destacamento, a assinatura de guias de
marcha e guias de transporte.
3 — A delegação de competências a que se refere este despacho
entende-se sem prejuízo de poderes de avocação e superintendência.
4 — O presente despacho produz efeitos desde 28 de junho de 2016.
5 — Nos termos do n.º 3 do artigo 164.º do Código do Procedimento
Administrativo, ficam ratificados todos os atos praticados, no âmbito das
matérias ora delegadas, até à sua publicação no Diário da República.
28 de junho de 2016. — O Comandante-Geral, Manuel Mateus Costa
da Silva Couto, Tenente-general.
209975779
Despacho n.º 13221/2016
Por meu despacho de 24 de outubro de 2016, proferido no uso da
competência delegada pelo Despacho n.º 7064/2016, de 04 de maio, do
Exmo. Comandante-Geral, é cessada a demora na promoção, nos termos
do n.º 2 do artigo 136.º e promovido ao posto de Guarda Principal, por
antiguidade, nos termos do artigo 119.º e alínea a) do artigo 256.º, todos
do EMGNR, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 297/09 de 14 de outubro, o
Guarda de Infantaria (2010856) João Pedro Gomes Pires, desde 14 de
junho de 2012.
Tem direito ao vencimento pelo novo posto, desde o dia seguinte ao
da publicação do presente despacho, no Diário da República, nos termos
do n.º 1 do artigo 18.º da Lei n.º 7-A/2016 de 30 de março.
25 de outubro de 2016. — O Comandante do Comando da Administração dos Recursos Internos, Carlos Alberto Baía Afonso, Major-General.
209975551
Despacho n.º 13222/2016
Por meu despacho de 21 de outubro de 2016, proferido no uso da
competência delegada pelo Despacho n.º 7064/2016, de 04 de maio, do
Exmo. Comandante-Geral, por terem cessado os motivos da preterição,
é promovido ao posto de Guarda Principal, por antiguidade, nos termos
do artigo 119.º e alínea a) do artigo 256.º, ambos do EMGNR, aprovado

pelo Decreto-Lei n.º 297/09 de 14 de outubro, o Guarda de Infantaria
(1990263) Nelson José Albano Béjinha, desde 01 de janeiro de 2012.
Tem direito ao vencimento pelo novo posto, desde o dia seguinte ao
da publicação do presente despacho, no Diário da República, nos termos
do n.º 1 do artigo 18.º da Lei n.º 7-A/2016 de 30 de março.
25 de outubro de 2016. — O Comandante do Comando da Administração dos Recursos Internos, Carlos Alberto Baía Afonso, Major-General.
209975446

CULTURA
Direção-Geral do Livro, dos Arquivos
e das Bibliotecas
Despacho n.º 13223/2016
Em cumprimento do disposto na alínea b) do n.º 1 do artigo 4.º da
Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, torna-se público que, por meu despacho de 26 de julho de 2016, autorizei a consolidação da mobilidade
na carreira/categoria de assistente operacional de Nuno Rodrigo Neto
Serrão da Fonseca, no mapa de pessoal da Direção-Geral do Livro, dos
Arquivos e das Bibliotecas, mantendo a mesma posição remuneratória
e nível remuneratório detido no serviço de origem, designadamente a
2.ª posição remuneratória e 2.º nível remuneratório da tabela única, nos
termos do n.º 3 do artigo 99.º da Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, bem
como a celebração de contrato de trabalho em funções públicas por
tempo indeterminado, com efeitos a 1 de setembro de 2016.
20 de setembro de 2016. — O Diretor-Geral, Silvestre de Almeida
Lacerda.
209970131

EDUCAÇÃO
Gabinete do Ministro
Despacho n.º 13224/2016
No desenvolvimento da Lei n.º 5/97, de 10 de fevereiro, e das regras
constantes do Decreto-Lei n.º 147/97, de 11 de junho, bem como dos
princípios consignados no Pacto de Cooperação para a Solidariedade
Social, foi acordado, através da celebração de um protocolo de cooperação assinado em 7 de maio de 1998, entre o Governo, a União das
Instituições Particulares de Solidariedade Social, a União das Misericórdias Portuguesas e a União das Mutualidades Portuguesas, o processo
de envolvimento dos estabelecimentos de educação pré-escolar das instituições particulares de solidariedade social no Programa de Expansão
e Desenvolvimento da Educação Pré-Escolar.
A partir do ano letivo de 2000-2001, mantendo-se sempre como
base de entendimento o mencionado protocolo de cooperação e em
cumprimento do mesmo, tem vindo a ser assegurada a atualização de
alguns pontos, nomeadamente os relativos ao apoio financeiro assegurado pelo Estado.
Assim, importa fixar, para o ano de letivo 2015-2016, o valor da compensação financeira a que se refere o n.º 1 do artigo 6.º do Regulamento
do Fundo de Compensação Socioeconómica, aprovado pelo despacho
conjunto n.º 413/99, de 16 de março, publicado no Diário da República,
2.ª série, n.º 113, de 15 de maio de 1999.
Nestes termos, determina-se o seguinte:
1 — Para o ano letivo de 2015-2016, mantêm-se os valores previstos
nos despachos n.os 13501/2009, de 27 de maio, e 13502/2009, de 27 de
maio, ambos publicados no Diário da República, 2.ª série, n.º 111, de
9 de junho de 2009, nos exatos termos neles estabelecidos.
2 — A remuneração mensal média dos educadores de infância tem
como limite o topo da tabela salarial aplicada na instituição.
26 de outubro de 2016. — O Ministro da Educação, Tiago Brandão
Rodrigues.
209974409

Direção-Geral da Administração Escolar
Despacho n.º 13225/2016
Em cumprimento do disposto no n.º 3 do artigo 14.º do Decreto-Lei
n.º 287/88, de 19 de agosto, com as alterações introduzidas pelo Decreto--Lei n.º 345/89, de 11 de outubro, pelo Decreto-Lei n.º 15-A/99,

