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 Direcção-Geral da Administração da Justiça

Despacho (extracto) n.º 4313/2008
Por despacho do Subdirector -Geral de 28 -12 -07, por delegação de 

competências da Directora -Geral (Diário da República, 2.ª série, nº. 
159, de 20 -08 -2007):

José António Rocha Ribeiro, técnico Profissional de 1ª. classe, em 
situação de mobilidade especial (do quadro de pessoal da ex -Direcção 
Regional de Agricultura do Ribatejo e Oeste) — seleccionado nos termos 
dos artigos 34º. e 41 da lei nº. 53/2006, de 07 de Dezembro, para reinício 
de funções, por tempo indeterminado, para o quadro de pessoal desta 
Direcção -Geral, com efeitos a 7 de Janeiro de 2008, ficando posicionado 
no escalão3, índice 238.º

14 de Janeiro de 2008. — A Directora de Serviços, Helena de Al-
meida Esteves. 

 Despacho (extracto) n.º 4314/2008
Por despacho do Subdirector -Geral de 28 -12 -07, por delegação de 

competências da Directora -Geral (Diário da República, 2.ª série, nº. 
159, de 20 -08 -2007):

Miriam de Fátima Machado Oliveira, Assistente Administrativa 
Principal, em situação de mobilidade especial (do quadro de pessoal 
da ex -Direcção Geral de Desenvolvimento Rural) — seleccionada nos 
termos dos artigo. s 34º. e 41º da lei nº. 53/2006, de 07 de Dezembro, 
para reinício de funções, por tempo indeterminado, para o quadro de 
pessoal desta Direcção -Geral, com efeitos a 7 de Janeiro de 2008, ficando 
posicionada no escalão 5, índice 269.

15 de Janeiro de 2008. — A Directora de Serviços, Helena de Al-
meida Esteves. 

 Direcção-Geral dos Serviços Prisionais

Despacho n.º 4315/2008
1 — Nos termos do disposto no n.º 2 do artigo 4º do Decreto -Lei 

n.º 125/2007, de 27 de Abril, do n.º 2 do artigo 9º da Lei n.º 2/2004, de 15 
de Janeiro, na redacção que lhe foi dada pelo artigo 2º da lei n.º 51/2005, 
de 30 de Agosto, e nos artigos 35.º e 36.º do Código do Procedimento 
Administrativo, delego no licenciado Nuno Maria Telles Moniz Côrte-
-Real, subdirector -geral dos Serviços Prisionais as competências para 
coordenar e superintender a actividade das áreas de segurança e vigi-
lância penitenciária e de estudos e formação penitenciária e praticar os 
actos necessários ao seu desenvolvimento, designadamente:

1.1 — Praticar os actos da competência dos titulares dos cargos de di-
recção intermédia relativamente a dirigentes e a pessoal que se encontrem 
na sua directa dependência e autorizar as deslocações dos funcionários 
e agentes em exercício de funções naquelas áreas, aos serviços externos 
desta Direcção -Geral e a outros organismos públicos ou privados, bem 
como o pagamento das respectivas ajudas de custo antecipadas ou não, 
e o abono das despesas de transporte, nos termos previstos no artigo 20º 
do Decreto -Lei n.º 106/98, de 24 de Abril.

1.2 — No âmbito da coordenação e superintendência da actividade 
da área de segurança e vigilância penitenciária:

a) Autorizar a distribuição e transferência do pessoal do corpo da 
guarda prisional, nos termos previstos no artigo 11.º do Decreto -Lei 
n.º 174/93, de 12 de Maio, e nos respectivos regulamentos;

b) Autorizar o regime de substituição previsto no artigo 5.º do Decreto-
-Lei n.º 174/93, de 12 de Maio;

c) Conceder as folgas e louvores previstos no n.º 3 do artigo 26.º do 
Decreto -Lei n.º 174/93, de 12 de Maio;

d) Designar o pessoal motorista, de telecomunicações e de electró-
nica, nos termos previstos no artigo 43.º do Decreto -Lei n.º 174/93, de 
12 de Maio;

e) Autorizar as deslocações do pessoal do corpo da guarda prisional 
bem como o abono das despesas de transporte, nos termos previstos no 
artigo 20º do Decreto -Lei n.º 106/98, de 24 de Abril.

1.3 — No âmbito da coordenação e superintendência da actividade 
de estudos e formação penitenciária:

a) Autorizar a inscrição e a participação de funcionários e agentes em 
cursos e acções de formação interna e externa, em estágios, congressos, 
reuniões, seminários e colóquios que decorram em território nacional, 
quando importem custos para os serviços, bem como autorizar a dispensa 
de serviço para sua frequência;

b) Autorizar planos, programas e acções de formação, designadamente, 
os previstos no artigo 36.º do Decreto -Lei n.º 174/93, de 12 de Maio;

c) Negociar protocolos e outros instrumentos que visem a realização 
de acções de formação;

d) Assinar contratos de formação e autorizar o processamento das 
despesas com formadores.

2 — Nos termos do n.º 2 do artigo 9º da Lei n.º 2/2004, de 15 de 
Janeiro, na redacção que lhe foi dada pelo artigo 2º da lei n.º 51/2005, 
de 30 de Agosto e do artigo 36.º do Código do Procedimento Adminis-
trativo, autorizo a subdelegação das competências referidas na alínea d) 
do n.º 1.2, e na alínea a) do n.º 1.3 no que respeita às dispensas de 
serviço.

3 — O presente despacho produz efeitos a partir de 1 de Maio de 2007, 
ficando por este meio ratificados, em conformidade com o disposto no 
n.º 3 do artigo 137º do Código do Procedimento Administrativo, todos 
os actos praticados pelo subdirector -geral Nuno Maria Telles Moniz 
Côrte -Real, no âmbito das competências agora delegadas.

10 de Setembro de 2007. — O Director -Geral, Rui Sá Gomes. 

 Despacho n.º 4316/2008
1 - Nos termos do disposto no n.º 2 do artigo 4º do Decreto -Lei 

n.º 125/2007, de 27 de Abril, do n.º 2 do artigo 9º da Lei n.º 2/2004, de 
15 de Janeiro, na redacção que lhe foi dada pelo artigo 2º da lei n.º 51/2005, 
de 30 de Agosto, e nos artigos 35.º e 36.º do Código do Procedimento 
Administrativo, delego na licenciada Julieta de Fátima Neves e Silva 
Nunes, subdirectora -geral dos Serviços Prisionais, a competência para 
coordenar e superintender as actividades das áreas de gestão de recursos 
humanos, gestão de recursos financeiros, gestão de recursos patrimoniais, 
infra -estruturas e equipamentos, e de sistemas de informação, e praticar 
os actos necessários ao seu desenvolvimento, designadamente:

1.1 — Praticar os actos da competência dos titulares dos cargos de di-
recção intermédia relativamente a dirigentes e a pessoal que se encontrem 
na sua directa dependência e autorizar as deslocações dos funcionários e 
agentes em exercício de funções naquelas áreas, aos serviços externos desta 
Direcção -Geral e a outros organismos públicos ou privados, bem como o 
pagamento das respectivas ajudas de custo, antecipadas ou não.

1.2 — No âmbito da coordenação e superintendência da actividade 
da área de gestão de recursos humanos:

a) Autorizar a abertura de concursos e praticar todos os actos subse-
quentes, homologar actas, nomear, promover e exonerar o pessoal do 
quadro, determinar a conversão da nomeação provisória em definitiva, 
bem como destacamentos, requisições, transferências, permutas, co-
missões de serviço e contratos administrativos de provimento, conferir 
posse e assinar termos de aceitação e autorizar os funcionários a tomar 
posse em local diferente daquele em que foram colocados;

b) Afectar o pessoal, com excepção dos elementos do corpo da guarda 
prisional e do pessoal de educação e de tratamento penitenciário, às 
unidades orgânicas da Direcção -Geral e aos serviços externos;

c) Conceder licenças por período inferior a um ano bem como autori-
zar o regresso à actividade dos funcionários afectos a estabelecimentos 
prisionais;

d) Autorizar a atribuição dos abonos e regalias a que os funcionários 
ou agentes tenham direito nos termos da lei, com excepção daqueles 
cuja competência para autorização esteja cometida a outro subdirector-
-geral;

e) Autorizar as licenças por maternidade, paternidade, adopção e 
licença parental e a dispensa para aleitação prevista na Lei n.º 99/2003, 
de 27 de Agosto, regulamentada pela Lei n.º 35/2004, de 29 de Julho;

f) Praticar todos os actos relativos à aposentação dos funcionários e 
agentes, salvo nos casos de aposentação compulsiva, e, em geral, todos 
os actos respeitantes ao regime de segurança social;

g) Rescindir contratos de avença e tarefa;
h) Autorizar a prestação de trabalho extraordinário, nocturno, em dias 

de descanso e em feriados, bem como os regimes especiais de horário 
de trabalho e a concessão do estatuto de trabalhador -estudante;

i) Autorizar o exercício de funções a tempo parcial dos funcionários 
afectos a estabelecimentos prisionais;

j) Autorizar as deslocações de serviço de funcionários e agentes dos 
serviços centrais e externos, com excepção daquelas cuja competência 
para autorização esteja cometida a outro subdirector -geral, qualquer 
que seja o meio de transporte utilizado, bem como o processamento 
dos correspondentes abonos, de despesas com a aquisição de títulos de 
transporte e ajudas de custo, antecipadas ou não;

k) Celebrar contratos de seguro e autorizar a respectiva actualização, 
sempre que tal resulte de imposição legal;

l) Nomear em regime de substituição, dirigentes e chefias, nos termos 
do artigo 23.º do Decreto -Lei n.º 427/89, de 27 de Dezembro, alterado 




