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 EP — ESTRADAS DE PORTUGAL, S. A.

Despacho n.º 1269/2015
Em cumprimento do disposto no n.º 6 do artigo 11.º do Decreto -Lei 

n.º 127/2012, de 21 de junho, e ao abrigo do Despacho n.º 16370/2013, 
de 27 de novembro, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 245, 
de 18 de dezembro, considerando que:

a) A missão da EP — Estradas de Portugal, S. A., e a necessidade 
da prestação de serviços para a elaboração do Projeto de Execução 
«EN2 — Interseção entre ER367 (km 425+006) e LD Portalegre/Évora 
(km 467+980) — Reabilitação — Projeto de execução», localizada no 
distrito de Portalegre;

b) A duração do contrato e o valor máximo dos encargos a suportar 
pela EP — Estradas de Portugal, S. A. exigem a repartição destes por 
sucessivos anos económicos;

1 — O Conselho de Administração da EP — Estradas de Portugal, S. A., 
deliberou em reunião de CA n.º 386/01/2015, de 07 de janeiro de 2015, 
proceder ao lançamento do procedimento pré -contratual necessário à con-
tratação da aquisição de serviços para elaboração do projeto de execução 
«EN2 — Interseção entre ER367 (km 425+006) e LD Portalegre/Évora 
(km 467+980) — Reabilitação — Projeto de execução», pelo valor de 
262.000,00 € a que acresce IVA à taxa legal em vigor e autorizou a 
assunção do respetivo compromisso plurianual, que envolve despesa 
em anos económicos diferentes, de acordo com a seguinte repartição:

Ano de 2015 — 144.924,00 €, a que acresce IVA à taxa legal em vigor;
Ano de 2016 — 102.076,00 €, a que acresce IVA à taxa legal em vigor;
Ano de 2017 — 1.500,00 €, a que acresce IVA à taxa legal em vigor;
Ano de 2018 — 13.500,00 €, a que acresce IVA à taxa legal em vigor.

2 — O montante fixado para cada ano económico poderá ser acrescido 
do saldo apurado no ano anterior.

3 — A EP — Estradas de Portugal, S. A. não tem quaisquer paga-
mentos em atraso.

4 — Os encargos inerentes à celebração do contrato envolvem apenas 
receitas próprias da EP — Estradas de Portugal, S. A.

09 de janeiro de 2015. — O Vice -Presidente do Conselho de Adminis-
tração, José Serrano Gordo. — A Vogal do Conselho de Administração, 
Vanda Nogueira.

208386136 

 PARQUE ESCOLAR, E. P. E.

Deliberação n.º 155/2015
Ao abrigo do disposto no n.º 2 do artigo 8.º dos Estatutos da Parque 

Escolar, E. P. E., adiante designada «Parque Escolar» ou «Empresa», 
aprovados pelo Decreto -Lei n.º 41/2007, de 21 de fevereiro, e alterados 
e republicados pelo Decreto -Lei n.º 83/2009, de 2 de abril, e nos termos 
do disposto nos artigos 35.º a 40.º do Código do Procedimento Adminis-
trativo e do artigo 109.º do Código dos Contratos Públicos, o Conselho 
de Administração da Parque Escolar, reunido em sessão ordinária, em 
25 de novembro de 2014, deliberou aprovar a delegação de poderes, 
nos termos que seguem:

Artigo 1.º
São delegadas no Diretor -Geral de Investimento, Eng. José Victor 

de Macedo e Brito Pereira Nunes, no âmbito do encerramento das 
intervenções de requalificação das escolas já em operação, as seguin-
tes competências relativamente aos contratos constantes do Despacho 
PCA/2/2014 do Presidente do Conselho de Administração, Dr. Luís de 
Carvalho, de 25 de novembro:

a) Proceder à conferência, certificação, receção e aprovação de traba-
lhos, serviços e fornecimentos cuja gestão ou acompanhamento estejam 
incluídos no âmbito das suas atribuições;

b) Subscrever autos de consignação de obras, bem como autos de 
medição ou de retificação de medições dos trabalhos executados, e ainda 
os boletins de aprovação de materiais, autos de receção de mobiliário, 
de equipamentos e de outros bens;

c) Convocar e levar a efeito quaisquer vistorias, no âmbito da execu-
ção dos contratos de empreitada, e lavrar e assinar os respetivos autos, 
designadamente de receção ou de não receção, provisória ou definitiva, 
parcial ou total, assinalando a situação da execução dos trabalhos e todas 
as deficiências detetadas;

d) Assinar autos de suspensão previamente autorizados, bem como 
autos de entrega de objetos, estes últimos para efeitos do disposto no 
artigo 364.º do Código dos Contratos Públicos;

e) Convocar ou participar em reuniões de obra que não envolvam 
qualquer alteração ou modificação ao contrato de empreitada e assinar, 
em conjunto com o Diretor de Fiscalização, a respetiva ata;

f) Ordenar por escrito, nos termos e com a observância dos limites 
legais e com o devido enquadramento, a realização de trabalhos a mais 
e de trabalhos de suprimento de erros e omissões no âmbito de contratos 
públicos, decidir sobre as propostas de preços apresentadas pelos cocon-
tratantes, sobre a fixação de preços novos para a execução dos mesmos 
e autorizar a realização das correspondentes despesas;

g) Ordenar, por escrito, a supressão de trabalhos no âmbito da exe-
cução dos contratos celebrados, desde que tal não gere a obrigação 
de indemnização prevista no artigo 381.º do Código dos Contratos 
Públicos;

h) Aprovar requerimentos de modificações ao Plano de Trabalhos que 
não alterem o prazo final do contrato de empreitada e não acarretem, 
direta ou indiretamente, para a Parque Escolar, quaisquer custos, aprovar 
as minutas e outorgar os respetivos aditamentos aos contratos;

i) Aprovar os desenvolvimentos ao Plano de Segurança e Saúde 
apresentados pelos empreiteiros;

j) Aprovar revisões de preços no âmbito dos contratos de empreitada, 
de acordo com os cronogramas constantes dos contratos ou das suas 
alterações;

k) Exercer todos os poderes de direção sobre a equipa de fiscalização 
e coordenação de segurança, em estreito cumprimento do contrato cele-
brado para fiscalização e ou para coordenação de segurança da obra;

l) Aprovar, sob proposta do Diretor de Fiscalização, as telas finais e 
a compilação técnica dos projetos das obras executadas.

Artigo 2.º
Nos termos do disposto no artigo 39.º do Código do Procedimento 

Administrativo, o Conselho de Administração conserva, entre outros, 
os seguintes poderes:

a) Avocação a qualquer momento e independentemente de quaisquer 
formalidades, da resolução de todo e qualquer assunto que entenda con-
veniente, sem que implique revogação da presente deliberação;

b) Direção e controlo dos atos praticados pelo delegado, bem como 
a sua revogação ou modificação.

Artigo 3.º
1 — Na prática de quaisquer atos ao abrigo da presente delegação 

de competência devem ser respeitadas as normas legais aplicáveis, bem 
como as normas, as instruções e os procedimentos internos aprovados 
pelo Conselho de Administração da Parque Escolar.

2 — A autorização de realização de qualquer despesa ao abrigo da 
presente delegação de competências fica condicionada à verificação 
cumulativa dos seguintes requisitos:

a) Previsão da despesa no orçamento da Direção -Geral de In-
vestimento aprovado pelo Conselho de Administração da Parque 
Escolar;

b) Cumprimento do disposto nas normas legais aplicáveis sobre tal 
matéria, designadamente na Lei n.º 8/2012, de 21 de fevereiro, e nas leis 
do Orçamento de Estado que, em cada ano, sejam aprovadas.

3 — Em todos os atos praticados no exercício de competências delega-
das, bem como das que forem subdelegadas, com exceção dos aplicáveis 
a ordens de pagamentos e similares, deverá, em cumprimento do disposto 
no artigo 38.º do Código do Procedimento Administrativo, ser utilizada 
uma expressão do tipo «Ao abrigo da delegação de competências» 
ou «Ao abrigo da subdelegação de competências», conforme o caso, 
fazendo -se menção à data, número e série do Diário da República, bem 
como ao número sob o qual a deliberação de delegação, ou o despacho 
de subdelegação, de competências foram publicados.

Artigo 4.º
1 — Nos termos do disposto no artigo 36.º do Código do Proce-

dimento Administrativo, fica o Eng. José Victor de Macedo e Brito 
Pereira Nunes autorizado a subdelegar, nos diretores de divisão de si 
direta e hierarquicamente dependentes, com faculdade de subdelegação, 
os poderes conferidos no artigo 1.º, os quais podem ser subdelegados, 
sem faculdade de subdelegação, nos gestores de contrato nomeados pelo 
Despacho PCA/2/2014 do Presidente do Conselho de Administração, 
Dr. Luís de Carvalho, de 25 de novembro, para integrarem as Unidades 
Temporárias de Encerramento de Processos Norte e Sul, podendo ser 
exercidos mediante decisão de cada um dos gestores nomeados.

2 — Todos os atos praticados ao abrigo da delegação ou subdelega-
ção de competências serão reportados mensalmente ao delegante ou 
subdelegante.
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3 — Sem prejuízo dos direitos de direção, avocação e superintendên-
cia, nos despachos de subdelegação de competências deve o subdele-
gante especificar as competências subdelegadas ou quais os atos que o 
subdelegado fica autorizado a praticar.

Artigo 5.º

1 — Deve o Eng. José Victor de Macedo e Brito Pereira Nunes apre-
sentar ao Conselho de Administração um relatório trimestral:

a) dos atos que impliquem despesa ou gerem receita, praticados 
ao abrigo da presente delegação de competências, com indicação dos 
respetivos montantes, bem como das multas aplicadas;

b) dos atos relativos às alterações orçamentais às rubricas sob sua 
responsabilidade, praticados ao abrigo da presente delegação de com-
petências, com indicação dos respetivos montantes.

Artigo 6.º
A presente deliberação entra em vigor no dia da sua aprovação, 

considerando -se ratificados todos os atos praticados pelo Eng. José 
Victor de Macedo e Brito Pereira Nunes, no âmbito das competências 
delegadas, a partir dessa data e até à data da sua publicação no Diário 
da República.

8 de janeiro de 2015. — A Secretária -Geral, Alexandra Viana Ribeiro, 
no uso de competência delegada.

308350796 

PARTE H

 MUNICÍPIO DE ALMADA

Aviso (extrato) n.º 1342/2015
Para os devidos efeitos torna -se público que, na sequência da corres-

pondente autorização proferida pelo Senhor Presidente desta Câmara, 
conforme ordenação final nos respetivos Procedimentos Concursais 
Comuns para ocupação de postos de trabalho na carreira/ categoria de 
Assistente Operacional, cujos avisos de abertura (AA) e listas unitárias 
de ordenação final (LUOF) foram publicadas na 2.ª série do Diário da 
República (DR), celebraram -se, nas datas e com os trabalhadores iden-
tificados infra, Contratos de Trabalho por Tempo Indeterminado (CTI) 
negociados na 1.ª Posição remuneratória a que corresponde o nível 1:

Limpeza e Varredura
AA no DR n.º 84 de 02 -05 -2014 — CTI autorizado em 

16 -12 -2014 — LUOF no DR n.º 7 de 12 -01 -2015
Amílcar Augusto Claudino Fernandes, António Augusto Pimenta das 

Dores Valente, António Augusto Rijo Martins, Bruno Rafael Marques 
Duarte, Carlos Alberto Pereira, Carlos Alberto Pestana de Barros Rodri-
gues, Carlos Alberto Tavares Semedo, Carmen Jossy Moreno Fonseca, 
Daniel Ng dos Santos Faria, David Alexandre Ferreira Fernandes Rangel, 
Emília Maria dos Santos Pratas, Fábio Filipe Martins Godinho, Fernando 
Duarte Mendes, Fernando Manuel Marques Bernardo, Fernando Nuno 
Feio Bacelar Lopes Reis, Hugo Filipe Borges da Silva Cardoso, Inácio 
Pereira Vaz, Ivo Alexandre Lima Rodrigues Nery, João Alexandre Gon-
çalves Pereira, Jorge Miguel da Costa Magalhães, José António de Paiva 
Fonseca, José Carlos Carvalho Guerra, José Carlos da Silva Martins, 
José Luís Pesqueira Martins, José Manuel Bentes Águas Dolores, José 
Manuel Costa Martins, José Manuel Gomes Menor, Lara Filipa Miguel 
Ventura Marques, Luís Alexandre Pereira Torres Pinto Albernaz, Manuel 
Miguel de Jesus Almeida, Marco Alexandre Brighton, Marco António 
Cruz Freitas, Marco António Silva Carreira, Nicolau Domingos Fortes, 
Nuno Alexandre de Almeida Godinho da Cruz, Nuno Alexandre Lopes 
André, Nuno Ezequiel de Oliveira de Jesus, Nuno Filipe Dos Santos 
Canas, Nuno Filipe Peixeiro Teles, Paulino Miguel Rosa Evangelista, 
Paulo Jorge Coelho das Neves, Paulo Jorge Teixeira Hermenegildo, 
Renato André Campos Arez, Ricardo Jorge Alfacinha Ribeiro, Ricardo 
Miguel Martins Pires, Rui Paulo da Fonseca Nunes Castro, Sérgio Ma-
nuel Esteves Gonçalves, Thierry Michel Esprito Santo Soares, Tiago 
Alexandre da Silva Carvalho, Vítor Ângelo Fernandes, Vítor Manuel 
Almeida Farraia e Vítor Manuel Pereira da Silva em 05 -01 -2015.

Condução de Viaturas Ligeiras
AA no DR n.º 96 e 129 de 20 -05 e 08 -07 -2014 — CTI autorizado em 

21 -11 -2014 — LUOF no DR n.º 243 de 17 -12 -2014
Bruno Miguel Viegas Carvalho, Fernando Jorge Peixinho Duarte, Filipe 

Miguel Amante Sampaio e Paulo Jorge Lima Angélica em 15 -12 -2014.

AA no DR n.º 145 de 30 -07 -2014 — LUOF no DR n.º 7 de 12 -01 -2015
Canalização
CTI autorizado em 16 -12 -2014

Evando Prudenciano e Luís Filipe Tomaz Gonçalves em 22 -12 -2014.

Jardinagem
CTI autorizado em 10 -12 -2014
André Rodrigues da Costa, Carina Maria Salvado Rosado, Cassandra 

Luísa Martins da Rocha Chaby, Hugo Miguel Gonçalves Branco, Irina 
Margarida Canobbio Afonso Gonçalves de Carvalho, Luís Filipe Lou-
renço Neto, Maria Cecília Bento Pereira da Rocha, Nelson Alexandre da 
Conceição Serralheiro, Nuno Ricardo Mata Félix, Paulo Jorge Almeida, 
Ricardo Alexandre Esteves Ruano, Ricardo Jorge Rosado Simões, Rui 
Miguel Rosa do Carmo e Sérgio Ferrão Costa em 15 -12 -2014.

Serralharia Civil
CTI autorizado em 18 -12 -2014
João Manuel de Jesus Dias e Sérgio Nunes Carrilho em 01 -01 -2015.
20 -01 -2015. — O Vereador dos Serviços Municipais de Recursos 

Humanos e Saúde Ocupacional, Lic. José Manuel Raposo Gonçalves.
308383885 

 MUNICÍPIO DE BORBA

Aviso n.º 1343/2015
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, ao abrigo do disposto 
no artigo 99.º, n.º 3, da Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas, au-
torizei a consolidação definitiva da mobilidade na categoria de Técnica 
Superior — Consultora Jurídica — Sónia Maria Craveiro Gomes Ferro, 
com a posição remuneratória entre a 4.ª e 5.ª e o nível remuneratório 
entre o 23 e o 27, pertencente ao Mapa de Pessoal do Município de 
Estremoz, a qual passará a exercer idênticas funções no Município de 
Borba, enquanto serviço de destino, auferindo a mesma remuneração, 
com efeitos a partir do dia 29 de dezembro de 2014.

5 de janeiro de 2015. — O Presidente da Câmara, António José Lopes 
Anselmo.

308339975 

 MUNICÍPIO DE BOTICAS

Regulamento n.º 56/2015

Regulamento de apoio a iniciativas empresariais económicas 
de interesse municipal

Fernando Eirao Queiroga, Presidente da Câmara Municipal de Boti-
cas, torna público que, a Assembleia Municipal de Boticas, em sessão 
ordinária de 18 de dezembro de 2014, aprovou o Regulamento de apoio 
a iniciativas empresariais económicas de interesse municipal oportuna-


