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Públicos, aprovado pelo Decreto -Lei n.º 18/2008, de 29 de janeiro, na 
sua redação atual, e no Despacho n.º 6992/2017 de delegação de com-
petências da Ministra da Presidência e da Modernização Administrativa, 
de 11 de agosto, subdelego, com faculdade de subdelegação, na diretora 
do Centro Jurídico da Presidência do Conselho de Ministros (CEJUR), 
licenciada Maria José Salazar Leite, a competência para a prática dos 
seguintes atos, no âmbito do CEJUR:

a) Autorização da prestação de trabalho extraordinário para além 
dos limites fixados no n.º 2 do artigo 120.º da Lei Geral do Trabalho 
em Funções Públicas (LTFP), aprovada pela Lei n.º 35/2014, de 20 de 
junho, na sua redação atual, nos termos do disposto na alínea b) do n.º 3 
do artigo 120.º da referida Lei;

b) Autorização das deslocações em avião no continente, ao abrigo 
do disposto no artigo 24.º do Decreto -Lei n.º 106/98, de 24 de abril, 
na sua redação atual;

c) Autorização do pagamento de encargos com alojamento e ali-
mentação contra documento comprovativo das despesas efetuadas, nos 
casos das alíneas b) e c) do n.º 3 da Resolução do Conselho de Ministros 
n.º 51/2006, de 5 de maio, conjugado com o n.º 2 do artigo 33.º do 
Decreto -Lei n.º 106/98, de 24 de abril, na sua redação atual, e com o n.º 2 
do artigo 5.º do Decreto -Lei n.º 192/95, de 28 de julho, na sua redação 
atual, exceto se se exigir expressamente a intervenção do membro do 
Governo responsável pela área das finanças;

d) Instauração de inquéritos e sindicâncias aos serviços, nos termos 
do n.º 1 do artigo 229.º da LTFP;

e) Autorização da equiparação a bolseiro no país nos termos do n.º 1 
do artigo 3.º do Decreto -Lei n.º 272/88, de 3 de agosto;

f) Autorização da celebração de protocolos com organismos públicos 
da administração central e da administração autónoma, autarquias locais 
e outras pessoas coletivas públicas ou privadas, bem como com orga-
nizações internacionais, no âmbito da missão e atribuições do CEJUR;

g) Autorização para a realização de despesas e respetivos pagamentos 
até aos montantes máximos referidos na alínea c) do n.º 1 e na alínea c) 
do n.º 3 do artigo 17.º do Decreto -Lei n.º 197/99, de 8 de junho, na sua 
última versão, repristinado pela Resolução da Assembleia da República 
n.º 86/2011, de 11 de abril, bem como a competência para a decisão 
de contratar e as demais competências atribuídas ao órgão competente 
para a decisão de contratar, nos termos do disposto nos n.os 1 e 3 do 
artigo 109.º do Código dos Contratos Públicos, aprovado pelo Decreto-
-Lei n.º 18/2008, de 29 de janeiro, na sua redação atual.

2 — O presente despacho produz efeitos a 14 de julho de 2017, 
ficando por este meio ratificados, em conformidade com o disposto 
no n.º 3 do artigo 164.º do Código do Procedimento Administrativo, 
todos os atos praticados pela Diretora do CEJUR, no âmbito das com-
petências abrangidas por esta delegação de competências até à data da 
sua publicação.

11 de agosto de 2017. — O Secretário de Estado da Presidência do 
Conselho de Ministros, Tiago Barreto Caldeira Antunes.
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 Comissão para a Cidadania e a Igualdade de Género

Despacho n.º 7960/2017

Renovação da designação do licenciado João Manuel Rodrigues 
Paiva para o lugar de chefe da equipa multidisciplinar do Nú-
cleo para a Promoção da Cidadania e Igualdade de Género 
(NCIG).

Nos termos do artigo 22.º da Lei n.º 4/2004, de 15 de janeiro, na sua 
redação atual, em conjugação com o Decreto Regulamentar n.º 1/2012, 
de 6 de janeiro e com a Portaria n.º 27/2012, de 31 de janeiro, renovo 
a designação do licenciado João Manuel Rodrigues Paiva, como chefe 
de equipa multidisciplinar do Núcleo para a Promoção da Cidadania e 
Igualdade de Género (N -CIG), designado pelo Despacho n.º 11094/2016, 
publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 179, de 16 de setembro 
de 2016, pelo período de um ano, renovável, com efeitos reportados a 
1 de setembro de 2017, e com o estatuto remuneratório equiparado a 
chefe de divisão e as competências previstas para os titulares de cargos 
de direção intermédia de 2.º grau, nos termos do artigo 8.º, n.º 2 da Lei 
n.º 2/2004, de 15 de janeiro, na sua redação atual.

24 de agosto de 2017. — A Presidente, Teresa Fragoso.
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 NEGÓCIOS ESTRANGEIROS

Gabinete da Secretária de Estado 
dos Assuntos Europeus

Despacho n.º 7961/2017
1 — Ao abrigo do disposto no n.º 2 do artigo 3.º, nos n.os 1, 2, 3 do 

artigo 11.º e do artigo 12.º do Decreto -Lei n.º 11/2012 de 20 de janeiro, 
designo para exercer as funções de motorista do meu gabinete Manuel 
Fernando Gomes Veríssimo, assistente operacional do mapa de pessoal 
do Ministério dos Negócios Estrangeiros.

2 — Os encargos com a remuneração do designado são assegurados 
pelo serviço de origem, e pelo orçamento do meu Gabinete, nos termos 
do n.º 14 do artigo 13.º do mesmo decreto -lei.

3 — Para efeitos do disposto no artigo 12.º a nota curricular do 
designado é publicada em anexo ao presente despacho que produz 
efeitos desde 14 de julho de 2017.

4 — Publique-se no Diário da República e promova-se a respetiva 
publicitação na página eletrónica do Governo.

7 de agosto de 2017. — A Secretária de Estado dos Assuntos Europeus, 
Ana Paula Baptista Grade Zacarias.

ANEXO

Nota curricular
Ingressou no Ministério dos Negócios Estrangeiros em 1978, no 

serviço de expediente de malas diplomáticas, até ao ano de 1998. Entre 
1998 e 2005, exerceu funções de motorista do Diretor-Geral dos Assuntos 
Comunitários. De 2005 a 2011, funções de motorista do Diretor-Ge-
ral dos Assuntos Europeus, posteriormente Diretor-Geral da Política 
Externa. A partir do ano de 2011 até 2013, exerceu funções de motorista 
do Diretor-Geral da Política Externa. Desde 2013 exerce funções de 
motorista do titular da pasta Assuntos Europeus.
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 Despacho n.º 7962/2017
1 — Ao abrigo do disposto no n.º 2 do artigo 3.º, nos n.os 1, 2 e 3 do 

artigo 11.º e do artigo 12.º do Decreto -Lei n.º 11/2012 de 20 de janeiro, 
designo para exercer as funções de motorista do meu gabinete Hélder 
Jorge Dias Domingues dos Santos, assistente operacional do mapa de 
pessoal do Ministério dos Negócios Estrangeiros.

2 — Os encargos com a remuneração do designado são assegurados 
pelo serviço de origem, e pelo orçamento do meu Gabinete, nos termos 
do n.º 14 do artigo 13.º do mesmo decreto -lei.

3 — Para efeitos do disposto no artigo 12.º a nota curricular do de-
signado é publicada em anexo ao presente despacho que produz efeitos 
desde 14 de julho de 2017.

4 — Publique-se no Diário da República e promova-se a respetiva 
publicitação na página eletrónica do Governo.

7 de agosto de 2017. — A Secretária de Estado dos Assuntos Europeus, 
Ana Paula Baptista Grade Zacarias.

ANEXO

Nota curricular
Desde novembro de 2015 motorista da Chefe do Gabinete da Secre-

taria de Estado dos Assuntos Europeus. De agosto de 2013 a outubro de 
2015 como motorista do Gabinete do Vice -Primeiro -Ministro. De junho 
de 2011 a setembro de 2013 motorista do Diretor do Departamento de 
Assuntos Jurídicos do MNE; de 2002 a 2011 na Universidade Aberta, 
motorista da Reitoria, Administração e serviço externo, motorista do 
Vice -Reitor; de 2000 até 2001 carpinteiro e motorista da Aragão e Aves, 
L.da; de 1999 até 2000 carpinteiro e motorista da Junta de Freguesia de 
Corroios; de 1995 até 1999 carpinteiro e motorista do Instituto Jean 
Piaget; de 1993 até 1995 carpinteiro e motorista.
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 Despacho n.º 7963/2017
1 — Ao abrigo do disposto na alínea c) do n.º 1 do artigo 3.º, nos 

n.os 1, 2 e 3 do artigo 11.º e do artigo 12.º do Decreto -Lei n.º 11/2012, 
de 20 de janeiro, nomeio adjunto do meu Gabinete o licenciado Luís 
Lemos Carvalho Gonçalves.

2 — Nos termos do n.º 4 do artigo 13.º do referido decreto -lei, o 
estatuto remuneratório do designado é o dos adjuntos e os encargos 


