
Diário da República, 2.ª série — N.º 53 — 15 de março de 2017  4695

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

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

de competências 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;

b) A autorização de realização de qualquer despesa ao abrigo da 
presente subdelegação de competências fica condicionada à verificação 
cumulativa dos seguintes requisitos:

i) Previsão da despesa no orçamento da respetiva unidade orgânica 
aprovado pelo Conselho de Administração da Parque Escolar;

ii) 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.

2 — 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 48.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.

Artigo 4.º

Nos termos do disposto no artigo 49.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 5.º
O presente despacho produz efeitos a 18 de janeiro de 2017, 

considerando -se ratificados desde essa data todos os atos praticados 
pelos Gestores de Contrato identificados no artigo 1.º supra, que se 
incluam no âmbito desta subdelegação de competências, desde aquela 
data até à da sua publicação no Diário da República.

Artigo 6.º
É revogado o meu despacho de subdelegação de poderes de 17 de 

março de 2016.
21 de fevereiro de 2017. — O Diretor da Divisão de Investimento 

Norte da Parque Escolar, Eng. António Jorge Martins Fernandes 
Dias.
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 Despacho n.º 2274/2017

Artigo 1.º
1 — Ao abrigo do disposto nos artigos 44.º a 49.º do Código do Proce-

dimento Administrativo e nos termos do Despacho de Subdelegação de 
Poderes do Diretor -Geral de Investimento, Eng.º José Victor de Macedo 
e Brito Pereira Nunes, de 07 de março de 2016, subdelego, no âmbito do 
encerramento das intervenções de requalificação das escolas já em opera-
ção, nos Gestores de Contrato, Eng.º Carlos Guerreiro, Eng.º Paulo Jesus, 
Eng.º Mário Coelho, Eng.º Nuno Ho, Eng.º Nuno Simões, Eng.º Rui 
Boto, Eng.º Diogo Almeida, Eng.º José Cheta, Eng.º Pedro Lucas e 
Eng.ª Susana Dias, nomeados para integrarem as Unidades Temporárias 
de Encerramento de Processos Sul, através do Despacho PCA/02/2014, 
de 25 de novembro de 2014, alterado pelos Despachos PCA/01/2015, 
de 24 de fevereiro de 2015, PCA/03/2016, de 10 de fevereiro de 2016 e 
PCA/01/2017, de 18 de janeiro de 2017, todos do Presidente do Conselho 
de Administração, Dr. Luís Flores de Carvalho, os poderes que me foram 
subdelegados no artigo 1.º do supra referido Despacho de Subdelegação 
de Poderes de 07 de março de 2016, a saber:

a) Proceder à conferência, certificação, receção e aprovação de 
trabalhos, 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 
execução 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 cocontratantes, 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 
execução 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 Traba-
lhos 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 emprei-
tada, de acordo com os cronogramas constantes dos contratos ou das 
suas alterações;

k) Exercer todos os poderes de direção sobre a equipa de fisca-
lização e coordenação de segurança, em estreito cumprimento do 
contrato celebrado para fiscalização e ou para coordenação de se-
gurança da obra;

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

m) Aprovar as minutas e outorgar os contratos adicionais relativos 
a trabalhos a mais, a trabalhos de suprimento de erros e omissões e a 
trabalhos a menos, no âmbito de contratos públicos;

n) Proceder ao envio, nos termos e prazos previstos na Lei de 
Organização e Processo do Tribunal de Contas, para o Tribunal de 
Contas, dos contratos adicionais outorgados ao abrigo da presente ou 
de anterior delegação ou subdelegação de competências, com reporte 
de tal informação à Secretária -Geral.

2 — Os poderes mencionados no número anterior são subdelegados 
sem faculdade de subdelegação, podendo ser exercidos mediante decisão 
de cada um dos gestores nomeados.

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

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

de competências 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;

b) A autorização de realização de qualquer despesa ao abrigo da 
presente subdelegação de competências fica condicionada à verificação 
cumulativa dos seguintes requisitos:

i) Previsão da despesa no orçamento da respetiva unidade orgânica 
aprovado pelo Conselho de Administração da Parque Escolar;

ii) 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.

2 — 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 48.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.
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Artigo 3.º

Todos os atos praticados ao abrigo da presente subdelegação de com-
petências serão reportados mensalmente ao subdelegante.

Artigo 4.º

Nos termos do disposto no artigo 49.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 
subdelegação, bem como a sua revogação ou modificação.

Artigo 5.º
O presente despacho produz efeitos a 18 de janeiro de 2017, 

considerando -se ratificados desde essa data todos os atos praticados 
pelos Gestores de Contrato identificados no artigo 1.º supra, que se 
incluam no âmbito desta subdelegação de competências, desde aquela 
data até à da sua publicação no Diário da República.

Artigo 6.º
É revogado o meu despacho de subdelegação de poderes de 07 de 

março de 2016.
22 de fevereiro de 2017. — O Diretor da Divisão de Investimento Sul 

da Parque Escolar, Eng.º Nuno Miguel Martinho Catarro.
310297858 

PARTE H

 ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS PARQUE 
DAS SERRAS DO PORTO

Aviso n.º 2682/2017

Classificação do Parque das Serras do Porto como Paisagem 
Protegida Regional

Celso Manuel Gomes Ferreira, Presidente do Conselho Executivo da 
Associação de Municípios Parque das Serras do Porto, torna público 
que a Assembleia Geral deliberou por unanimidade, na sua reunião de 
21 de dezembro de 2016, aprovar a classificação do Parque das Serras 
do Porto como Paisagem Protegida Regional, nos termos do disposto 
nos n.os 1 e 2 do artigo 15.º do Decreto -Lei n.º 142/2008, de 24 de julho, 
alterado e republicado pelo Decreto -Lei n.º 242/2015, de 15 de outubro. 
A proposta de regulamento de gestão foi publicitada no Diário da Repú-
blica, 2.ª série, n.º 111, de 9 de junho de 2016, para efeitos de submissão 
a discussão pública, nos termos previstos no n.º 3 do artigo 15.º do 
Decreto -Lei n.º 142/2008, de 24 de julho, alterado e republicado pelo 
Decreto -Lei n.º 242/2015, de 15 de outubro. No âmbito da discussão 
pública rececionaram -se 363 contributos, que foram devidamente ana-
lisados e ponderados, tendo sido uns acolhidos total ou parcialmente, 
resultando nas devidas alterações, e outros não acolhidos. O respetivo 
relatório de ponderação encontra -se anexo ao processo de classificação, 
na sua componente de discussão pública.

Considerando -se cumpridos todos os requisitos, a seguir se publica 
o respetivo regulamento de gestão.

23 de dezembro de 2016. — O Presidente do Conselho Executivo, 
Dr. Celso Manuel Gomes Ferreira.

Regulamento de Gestão da Paisagem Protegida Regional
“Parque das Serras do Porto”

As Serras de Santa Justa, Pias, Castiçal, Flores, Santa Iria e Banjas 
constituem uma unidade paisagística de extrema significância para a 
Área Metropolitana do Porto, pelo extenso e diversificado conjunto 
de valores de ordem natural e cultural que a caracteriza, pelos serviços 
ecossistémicos que assegura e pela proximidade face a núcleos urbanos, 
vias de comunicação e circuitos turísticos.

A vasta bibliografia científica que incide sobre estas serras sustenta 
de forma inquestionável a sua riqueza patrimonial, destacando -se a 
singularidade geológica, que propicia uma interessante viagem pela 
Era Paleozoica, a ocorrência de um número significativo de habitats e 
de espécies de flora e fauna com estatuto especial de conservação e a 
relevância dos vestígios arqueológicos para a compreensão da mineração 
aurífera romana.

Considerando o património em presença e a sensibilidade da área, 
esta deve ser objeto de uma gestão integrada, respeitando a propriedade 

privada mas procurando concertar interesses e estratégias e alavancar 
novas e inovadoras formas de promover a interação harmoniosa entre 
o ser humano e a natureza.

Os Municípios de Gondomar, Paredes e Valongo assumem um papel 
ativo na prossecução dos objetivos de estudo, conservação, valorização 
e usufruto sustentado deste território, tendo constituído a associação de 
municípios de fins específicos “Parque das Serras do Porto” com o intuito 
de proceder à criação e gestão da Paisagem Protegida Regional.

A Paisagem Protegida abrange o Sítio PTCON0024 Valongo. A re-
visão dos Planos Diretores Municipais dos três Municípios integrou e 
compatibilizou as orientações de gestão decorrentes do Plano Setorial 
da Rede Natura 2000.

O presente regulamento foi submetido a discussão pública por um 
período de 30 dias, através de aviso publicado no Diário da República, 
2.ª série, n.º 111, de 9 de junho de 2016, e divulgado nos termos do n.º 7 
do artigo 14.º do Decreto -Lei n.º 142/2008, de 24 de julho, alterado e 
republicado pelo Decreto -Lei n.º 242/2015, de 15 de outubro.

CAPÍTULO I

Objetivos, Órgãos e Competência

SECÇÃO I

Objetivos

Artigo 1.º
Objeto

A Associação Parque das Serras do Porto constituída pelos muni-
cípios de Gondomar, Paredes e Valongo, nos termos do artigo 2.º dos 
estatutos elabora o presente Regulamento de Gestão e em cumprimento 
do estipulado no n.º 6 do artigo 15.º do Decreto -Lei n.º 142/2008, de 
24 de julho, alterado e republicado pelo Decreto -Lei n.º 242/2015, de 
15 de outubro, de modo a dar -lhes cumprimento, com vista à criação 
da Paisagem Protegida Regional.

Artigo 2.º
Limites

Os limites da Paisagem Protegida Regional são os fixados no Anexo I.

Artigo 3.º
Objetivos específicos

Sem prejuízo do disposto no artigo 19.º do Decreto -Lei n.º 142/2008, 
de 24 de julho, alterado e republicado pelo Decreto -Lei n.º 242/2015, de 


