
22006  Diário da República, 2.ª série — N.º 162 — 25 de agosto de 2014 

b) Representar a Parque Escolar nos assuntos respeitantes a con-
tratos em que esta seja parte, perante entidades licenciadoras, bem 
como perante outras entidades, nomeadamente em cumprimento de 
obrigações legais.

Artigo 2.º
Subdelego ainda no Eng.º Manuel Camargo de Sousa Eiró, Coorde-

nador da Equipa de Gestão de Ativos, sem faculdade de subdelegação, 
as competências que me foram delegadas por aquele órgão na alínea k) 
do artigo 1.º da deliberação de delegação de competências mencionada 
no artigo anterior, a saber, representar a Parque Escolar nas reuniões 
das assembleias de condóminos dos edifícios que integram o seu pa-
trimónio.

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

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 subdelegação de competências, fica condicionada à verificação 
cumulativa dos seguintes requisitos:

a) Previsão da despesa no orçamento da respetiva unidade orgânica 
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 das competências ora 
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 subdelegação de competências”, fazendo -se menção à 
data, número e série do Diário da República, bem como ao número 
sob o qual o despacho de subdelegação de competências foi publicado.

Artigo 4.º
Todos os atos praticados ao abrigo da subdelegação de competências 

serão reportados mensalmente ao subdelegante.

Artigo 5.º
Nos termos do disposto no artigo 39.º do Código do Procedimento 

Administrativo, conservo, entre outros, os seguintes poderes:
a) Avocação a qualquer momento e independentemente de quaisquer 

formalidades, da resolução de todo e qualquer assunto que entenda 
conveniente, sem que implique revogação do presente despacho;

b) Direção e controlo dos atos praticados ao abrigo da presente sub-
delegação, bem como a sua revogação ou modificação.

Artigo 6.º
O presente despacho produz efeitos imediatos, considerando -se 

ratificados todos os atos praticados, que se incluam no âmbito desta 
subdelegação de competências, desde a presente data até à data da sua 
publicação no Diário da República.

7 de agosto de 2014. — O Diretor -Geral de Projeto e Gestão de Ativos, 
Fernando Jorge Militão Gonçalves.

308035713 

 Despacho n.º 10892/2014

Artigo 1.º
Ao abrigo do disposto nos artigos 35.º a 40.º do Código do Procedi-

mento Administrativo e na alínea b) do n.º 1 do artigo 12.º da “Delega-
ção de Competências nos Trabalhadores da Parque Escolar, E. P. E.“, 
aprovada por deliberação do Conselho de Administração da Parque 
Escolar, de 18 de julho de 2014, e no n.º 2 do artigo 1.º do despacho 
de subdelegação de competências do Diretor -Geral de Investimento, 
Eng.º José Victor de Macedo e Brito Pereira Nunes, de 05 de agosto 
de 2014, subdelego:

Nos Gestores de Contrato Eng.º Mário Silva Coelho, Eng.º Hugo 
Caseiro Rodrigues, Eng.º Nuno Gomes Pinheiro, Eng.º Nuno Chang 
Ho, Eng.ª Carolina Janeiro Costa, Eng.º Nuno Cristóvão Pereira, 
Eng.ª Bernardete Lopes Chilra, Eng.º Paulo Cruz Jesus, Eng.º Carlos 
Anselmo Teixeira e Eng.º Rui Pessanha Correia, sem faculdade de sub-
delegação, os poderes que me foram subdelegados pelas alíneas a), b), 

c), d), e), f), g), h), i), j), k), l) e m) do n.º 2 do artigo 1.º do supra referido 
despacho de subdelegação de poderes de 05 de agosto 2014, devendo 
ser exercidos mediante decisão conjunta dos gestores de contrato que 
integrem a mesma equipa operacional a saber:

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 ce-
lebrado para fiscalização e ou para coordenação de segurança da obra;

l) Vistoriar e aprovar a “sala de aulas modelo”, no âmbito dos con-
tratos de empreitada;

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

Artigo 2.º
A prática de quaisquer atos ao abrigo da presente subdelegação de 

competências fica sujeita ao cumprimento das seguintes regras:
1) Na prática de quaisquer atos ao abrigo da presente subdelegação 

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 subdelegação de competências fica condicionada à verificação 
cumulativa dos seguintes requisitos:

a) Previsão da despesa no orçamento da respetiva unidade orgânica 
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 das competências ora 
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 subdelegação de competências”, fazendo -se menção à 
data, número e série do Diário da República, bem como ao número 
sob o qual o despacho de subdelegação de competências foi publicado.

Artigo 3.º
Todos os atos praticados ao abrigo da presente subdelegação de com-

petências serão reportados mensalmente ao subdelegante.
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Artigo 4.º

Nos termos do disposto no artigo 39.º do Código do Procedimento 
Administrativo, conservo, entre outros, os seguintes poderes:

a) Avocação a qualquer momento e independentemente de quais-
quer formalidades, da resolução de todo e qualquer assunto que 
entenda conveniente, sem que implique revogação do presente des-
pacho;

b) Direção e controlo dos atos praticados ao abrigo da presente sub-
delegação, bem como a sua revogação ou modificação.

Artigo 5.º

O presente despacho produz efeitos a 05 de agosto de 2014, 
considerando -se ratificados desde essa data todos os atos pra-
ticados pelos Gestores de Contrato identificados no artigo 1.º 
supra, que se incluam no âmbito desta subdelegação de compe-
tências, desde aquela data até à da sua publicação no Diário da 
República.

7 de agosto de 2014. — O Diretor da Divisão de Investimento Sul da 
Parque Escolar, Engenheiro Nuno Miguel Martinho Catarro.

308035649 

 UNIDADE LOCAL DE SAÚDE DO LITORAL ALENTEJANO, E. P. E.

Deliberação n.º 1608/2014
Por deliberação de 15 de julho de 2014 do Conselho de Administração 

da Unidade Local de Saúde do Litoral Alentejano, E. P. E., autorizada 
a Assistente Graduada de Medicina Geral e Familiar Maria Margarida 
Pinto de Matos Coelho, do mapa de pessoal da Unidade Local de Saúde 
do Litoral Alentejano, E. P. E., em regime de Contrato de Trabalho em 
Funções Públicas por Tempo Indeterminado a redução de uma hora do 
seu horário semanal (passando para 37 horas semanais) nos termos do 
artigo 5.º n.º 2 alínea c) do Dec. Lei n.º 266 -D/2012 de 31/12. (Isento 
de fiscalização prévia do Tribunal de Contas)

19 de agosto de 2014. — A Presidente do Conselho de Administração, 
Maria Joaquina Matos.

208039901 

 Deliberação n.º 1610/2014
Por deliberação de 27 de maio de 2014 do Conselho de Adminis-

tração da Unidade Local de Saúde do Litoral Alentejano, E. P. E., au-
torizada a Assistente de Medicina Geral e Familiar Maria Manuela 
Ventura Leite, do mapa de pessoal da Unidade Local de Saúde do Litoral 
Alentejano, E. P. E., em regime de Contrato de Trabalho em Funções 
Públicas por Tempo Indeterminado a redução de uma hora do seu horário 
semanal (passando para 39 horas semanais) nos termos do artigo 5.º n.º 2 
alínea c) do Dec. Lei n.º 266 -D/2012 de 31/12. a 01 de Julho de 2014. 
(Isento de fiscalização prévia do Tribunal de Contas)

19 de agosto de 2014. — A Presidente do Conselho de Administração, 
Maria Joaquina Matos.

208039278 

 Deliberação n.º 1611/2014
Por despacho de S. Ex.ª o Secretário de Estado da Saúde, datado de 

14 de julho p.p., foi autorizado o pedido de transição para o regime de 
trabalho a que correspondem 40 horas semanais, nos termos e ao abrigo 
do artigo 5.º, n.º 4, do Decreto -Lei n.º 266 -D/2012, de 31 de dezembro, 
à assistente de Patologia Clínica, da carreira especial médica Sandra 
Maria Almeida Silva, vinculada ao mapa de pessoal da Unidade Local 
de Saúde do Litoral Alentejano, E. P.E

O mesmo produzirá efeitos a 01/08/2014. (Isento de fiscalização 
prévia do Tribunal de Contas)

19 de agosto de 2014. — A Presidente do Conselho de Administração, 
Maria Joaquina Matos.

208040443 

 Deliberação n.º 1609/2014
Por deliberação de 27 de maio de 2014 do Conselho de Adminis-

tração da Unidade Local de Saúde do Litoral Alentejano, E. P. E., au-
torizada a Assistente de Medicina Geral e Familiar Maria Manuela 
Ventura Leite, do mapa de pessoal da Unidade Local de Saúde do Litoral 
Alentejano, E. P. E., em regime de Contrato de Trabalho em Funções 
Públicas por Tempo Indeterminado a redução de uma hora do seu horário 
semanal (passando para 39 horas semanais) nos termos do artigo 5.º n.º 2 
alínea c) do Dec. Lei n.º 266 -D/2012 de 31/12 a 01 de Julho de 2014. 
(Isento de fiscalização prévia do Tribunal de Contas)

19 de agosto de 2014. — A Presidente do Conselho de Administração, 
Maria Joaquina Matos.

208039731 

PARTE H

 MUNICÍPIO DE AMARANTE

Aviso n.º 9625/2014

Lista unitária de ordenação final
Nos termos do disposto no n.º 6 do artigo 36.º da Portaria n.º 83 -A/2009, 

de 22 de janeiro, com a redação dada pela Portaria n.º 145 -A/2011, de 
06 de abril, torna -se público que a lista unitária de ordenação final dos 
candidatos aprovados no «Procedimento concursal comum para o pre-
enchimento de um posto de trabalho na carreira e categoria de Técnico 
Superior área de Gestão», previsto no mapa de pessoal do Município de 
Amarante, na modalidade de contrato de Trabalho em Funções Públicas 
por Tempo Indeterminado, aberto pelo aviso n.º 7374/2013, publicado no 
Diário da República 2.ª série, n.º 108, de 5 de junho de 2013, homolo-
gada por meu despacho de 4 de agosto de 2014, encontra -se afixada no 
Edifício dos Paços do Concelho e na página eletrónica desta autarquia, 
em wwww.cm -amarante.pt.

8 de agosto de 2014. — Por delegação de competências do Presidente 
do Município, o Vereador do Pelouro dos Recursos Humanos, André da 
Silva Ribeiro e Costa Magalhães.

308032279 

 Aviso n.º 9626/2014

Lista unitária de ordenação final

Nos termos do disposto no n.º 6 do artigo 36.º da Portaria n.º 83 -A/2009, 
de 22 de janeiro, com a redação dada pela Portaria n.º 145 -A/2011, de 
06 de abril, torna -se público que a lista unitária de ordenação final dos 
candidatos aprovados no “Procedimento concursal comum para o pre-
enchimento de dois postos de trabalho na carreira e categoria de Técnico 
Superior área de Psicologia”, previsto no mapa de pessoal do Municí-
pio de Amarante, na modalidade de contrato de Trabalho em Funções 
Públicas por Tempo Indeterminado, aberto pelo aviso n.º 7374/2013, 
publicado no Diário da República 2.ª série, n.º 108, de 5 de junho de 
2013, homologada por meu despacho de 4 de agosto de 2014, encontra-
-se afixada no Edifício dos Paços do Concelho e na página eletrónica 
desta autarquia, em wwww.cm -amarante.pt.

8 de agosto de 2014. — Por delegação de competências do Presidente 
do Município, o Vereador do Pelouro dos Recursos Humanos, André da 
Silva Ribeiro e Costa Magalhães.

308034344 




