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 Despacho n.º 4602/2017
Para efeitos do disposto nos artigos 7.º, 48.º, n.º 2, alínea a), e 50.º, 

n.º 1, todos da Lei do Trabalho em Funções Públicas, aprovada em anexo 
à Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, torna -se público que, a trabalhadora 
Adriana Cristina Sequeira Pinto Fernandes, concluiu com sucesso o 
seu período experimental, na carreira/categoria de assistente técnico, 
com a avaliação final de 17,8 valores, na sequência da celebração, com 
este Instituto, de contrato de trabalho em funções públicas por tempo 
indeterminado, sendo o tempo de duração do período experimental 
contado, para efeitos da atual carreira e categoria.

A presente declaração de conclusão do período experimental foi 
homologada por despacho de 5 de maio de 2017.

8 de maio de 2017. — O Presidente Interino do Instituto Politécnico 
do Cávado e do Ave, José Agostinho Veloso da Silva.

310485356 

 INSTITUTO POLITÉCNICO DE LISBOA

Despacho (extrato) n.º 4603/2017
Por despacho do Presidente do Instituto Politécnico de Lisboa 

03.02.2017 foram autorizados os contratos de trabalho em funções 
públicas a termo resolutivo certo com a categoria de Assistentes Con-
vidados para a Escola Superior de Educação, auferindo o vencimento 
correspondente ao escalão 1 índice 100 da tabela do pessoal do ensino 
superior politécnico dos seguintes docentes:

Cristina Maria da Silva Morais, em regime de tempo parcial 20 %, 
no período de 06.02.2017 a 18.06.2017;

Madalena da Graça Wainewright Matoso, em regime de tempo parcial 
25 %, no período de 06.02.2017 a 18.06.2017;

Alexandra Frias da Silva de Sá Cabral, em regime de tempo parcial 
15 %, no período de 06.02.2017 a 20.03.2017;

Ricardo André Pereira Rodrigues, em regime de tempo parcial 15 %, 
no período de 06.02.2017 a 18.06.2017.

05.05.2017. — O Administrador, António José Carvalho Marques.
310479849 

 Despacho (extrato) n.º 4604/2017
Por despacho do Presidente do Instituto Politécnico de Lisboa 

31.10.2016 foram autorizados os contratos de trabalho em funções 
públicas a termo resolutivo certo com a categoria de Assistentes Con-

 Despacho (extrato) n.º 4605/2017
Por despacho do Presidente do Instituto Politécnico de Lisboa 

30.09.2016 foram autorizados os contratos de trabalho em funções 
públicas a termo resolutivo certo com a categoria de Assistentes Con-
vidados para a Escola Superior de Educação, auferindo o vencimento 
correspondente ao escalão 1 índice 100 da tabela do pessoal do ensino 
superior politécnico dos seguintes docentes:

Luís Filipe Gonçalves Mendes, em regime de tempo parcial 30 %, 
no período de 03.10.2016 a 09.07.2017;

André Rosado Chora Monteiro da Rocha, em regime de tempo parcial 
50 %, no período de 03.10.2016 a 31.08.2017;

Ana Cristina Rodrigues Prazeres, regime de tempo parcial 25 %, no 
período de 03.10.2016 a 09.07.2017.

05.05.2017. — O Administrador, António José Carvalho Marques.
310479557 

 Despacho (extrato) n.º 4606/2017
Por despacho do Presidente do Instituto Politécnico de Lisboa 

07.10.2016 foram autorizados os contratos de trabalho em funções 
públicas a termo resolutivo certo com a categoria de Assistentes Con-
vidados para a Escola Superior de Educação, auferindo o vencimento 
correspondente ao escalão 1 índice 100 da tabela do pessoal do ensino 
superior politécnico dos seguintes docentes:

Susana Rita Carvalho Gaspar, em regime de tempo parcial 50 %, no 
período de 10.10.2016 a 31.08.2017;

João David dos Reis Almeida, em regime de tempo parcial 15 %, no 
período de 10.10.2016 a 16.07.2017.

05.05.2017. — O Administrador, António José Carvalho Marques.
310479581 

vidados para a Escola Superior de Educação, auferindo o vencimento 
correspondente ao escalão 1 índice 100 da tabela do pessoal do ensino 
superior politécnico dos seguintes docentes:

Ana Cláudia Moreira Martins, em regime de tempo parcial 45%, no 
período de 02.11.2016 a 15.02.2017;

Ana Maria Mendonça Santos de Paiva Boléo, em regime de tempo 
parcial 45%, no período de 02.11.2016 a 15.02.2017.

05.05.2017. — O Administrador, António José Carvalho Marques.
310479687 

PARTE G

 CENTRO HOSPITALAR DE SÃO JOÃO, E. P. E.

Aviso n.º 5925/2017
Devidamente homologada pelo Conselho de Administração deste 

Centro Hospitalar em 6 de abril de 2017, a seguir se publica a lista de 
ordenação final do procedimento concursal comum para preenchimento 
de 1 posto de trabalho na categoria de Assistente Graduado Sénior de 
Neurorradiologia, da carreira especial médica, área hospitalar, aberto 
pelo Aviso n.º 4533/2016, publicado no Diário da República, 2.ª série, 
n.º 65, de 4 de abril de 2016:

1.º Maria Luís Seixas Ribeiro da Silva — 18,30 Valores

8 de maio de 2017. — A Diretora do Serviço de Gestão de Recursos 
Humanos, Anabela Morais.

310484392 

 Aviso n.º 5926/2017
Devidamente homologada pelo Conselho de Administração deste 

Centro Hospitalar em 06 de abril de 2017, a seguir se publica a lista de 
ordenação final do procedimento concursal comum para preenchimento 
de 2 postos de trabalho na categoria de Assistente Graduado Sénior de 
Reumatologia, da carreira especial médica ou carreira médica, área 

hospitalar, aberto pelo Aviso n.º 4534/2016, publicado no Diário da 
República, 2.ª série, n.º 65, de 04 de abril de 2016:

1.º Maria Lúcia Carvalho Dias Costa — 14,90 Valores
2.º Carlos Jorge Cabral Vaz — 14,50 Valores
3.º Iva Humberta Oliveira de Brito — 14,30 Valores
4.º Maria do Céu e Sousa de Oliveira Maia — 12,10 Valores
8 de maio de 2017. — A Diretora do Serviço de Gestão de Recursos 

Humanos, Anabela Morais.
310483403 

 PARQUE ESCOLAR, E. P. E.

Despacho n.º 4607/2017

Artigo 1.º
Ao abrigo do disposto nos artigos 44.º a 49.º do Código do Procedimento 

Administrativo e na alínea b) do n.º 1 do artigo 13.º da “Delegação de Poderes 
nos Dirigentes da Parque Escolar “, aprovada por deliberação do Conselho 
de Administração da Parque Escolar, de 02 de maio de 2017, subdelego:

1 — Nos Diretores da Divisão de Investimento Sul e Norte, Eng.º Nuno 
Miguel Martinho Catarro e Eng.º António Jorge Martins Fernandes Dias, 
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respetivamente, sem faculdade de subdelegação, os poderes que me 
foram conferidos por aquele órgão nas alíneas b), d), e), g), o), x), dd), 
ff) e gg), do artigo 2.º da supra referida delegação de poderes, a saber:

a) Praticar todos os atos de gestão respeitantes aos trabalhadores 
afetos à Direção -Geral de Investimento relativos à aprovação de férias, 
à justificação de faltas, à autorização de deslocações em serviço, à 
aprovação de despesas efetuadas em representação da Empresa e à 
autorização de realização de despesas com deslocações e estadas em 
território nacional;

b) Praticar todos os atos necessários à realização de despesas devida-
mente orçamentadas e à contratação dos serviços previstos na alínea a) 
do n.º 4 do artigo 5.º do Código dos Contratos Públicos, cuja respon-
sabilidade ou valor não exceda, por contrato, 50.000,00 € (cinquenta 
mil euros), incluindo, independentemente da aprovação de despesa ao 
abrigo da presente ou de anterior delegação de Poderes, a assinatura do 
contrato e a consequente execução contratual;

c) Autorizar a realização de despesas, independentemente do valor, 
relativas a taxas devidas em cumprimento de obrigação legal;

d) Denunciar, nos termos legalmente admissíveis, contratos referen-
tes a despesas por si autorizadas ao abrigo da presente ou de anterior 
delegação de poderes;

e) 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;

f) Proceder ao envio, nos termos e prazos previstos na Lei de Orga-
nização 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 poderes, com reporte de tal informação 
à Secretária -Geral;

g) 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.

h) Decidir sobre a imputação da responsabilidade por danos decor-
rentes de erros e omissões às entidades contratadas para a elaboração 
ou alteração dos projetos de requalificação das escolas do Programa 
de Modernização das Escolas destinadas ao Ensino Secundário, tendo 
em vista o exercício do direito de indemnização que assista à Parque 
Escolar nos termos dos n.os 6 e 7 do artigo 378.º do Código dos Contratos 
Públicos, bem como o de dirigir os respetivos procedimentos adminis-
trativos a instruir para esse fim, de acordo com o procedimento interno 
em vigor relativo ao apuramento e imputação de responsabilidade aos 
projetistas por erros e omissões;

i) Decidir sobre a imputação aos empreiteiros dos custos em que a 
Parque Escolar incorra decorrentes do incumprimento de prazos contra-
tuais no âmbito da execução das empreitadas incluídas no Programa de 
Modernização das Escolas destinadas ao Ensino Secundário, bem como 
dirigir os respetivos procedimentos administrativos a instruir para esse 
fim, de acordo com o procedimento interno em vigor.

2 — Nos Diretores da Divisão de Investimento Sul e Norte, Eng.º Nuno 
Miguel Martinho Catarro e Eng.º António Jorge Martins Fernandes Dias, 
respetivamente, com faculdade de subdelegação, os poderes que me 
foram conferidos por aquele órgão nas alíneas f), h), i), j), k), m), n), p), 
r), s), t), y) e z) do artigo 2.º da supra referida delegação de poderes, nas 
equipas de si e hierarquicamente dependentes, 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.

3 — No Coordenador da Unidade Técnica de Investimento, Eng.º Luís 
Carlos Correia da Silva, sem faculdade de subdelegação, os poderes que 
me foram conferidos por aquele órgão nas alíneas b) e v) do artigo 2.º 
da supra referida delegação de poderes, a saber:

a) Praticar todos os atos de gestão respeitantes aos trabalhadores 
afetos à Direção -Geral de Investimento relativos à aprovação de férias, 
à justificação de faltas, à autorização de deslocações em serviço, à 
aprovação de despesas efetuadas em representação da Empresa e à 
autorização de realização de despesas com deslocações e estadas em 
território nacional;

b) Decidir oficiosamente ou a pedido dos cocontratantes, após com-
petente vistoria à obra e ou depois de verificado o cumprimento do 
contrato, a liberação parcial, total ou faseada de cauções prestadas no 
âmbito do mesmo contrato;

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

de poderes 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 poderes fica condicionada à verificação cumu-
lativa 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 dos poderes ora sub-
delegados, com exceção dos aplicáveis a ordens de pagamentos e si-
milares, 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 poderes”, fazendo -se menção à data, 
número e série do Diário da República, bem como ao número sob o qual 
o despacho de subdelegação de poderes for publicado.

Artigo 3.º
Todos os atos praticados ao abrigo da subdelegação de poderes 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 02 de maio de 2017, considerando-

-se ratificados todos os atos praticados que se incluam no âmbito da pre-
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sente subdelegação de poderes, desde aquela data até à da sua publicação 
no Diário da República.

05 de maio de 2017. — O Diretor -Geral de Investimento da Parque 
Escolar, José Victor de Macedo e Brito Pereira Nunes.

310483874 

 UNIDADE LOCAL DE SAÚDE DE CASTELO BRANCO, E. P. E.

Deliberação (extrato) n.º 421/2017
Por deliberação de 17 de abril de 2017, do Conselho de Administração 

da ULS -Castelo Branco, E. P. E.:
Filipe Reis Antunes, Assistente Graduado Sénior de Anestesiolo-

gia, da Unidade Local de Saúde de Castelo Branco, E. P. E., autori-
zada a redução de mais uma hora do seu horário semanal, (de 37 horas 
para 36 horas semanais), a partir de 1 de maio de 2017, ao abrigo do 
n.º 10 do artigo 31.º do Decreto -Lei n.º 73/90, de 6 de março, suces-
sivamente alterado e aplicável por força do disposto na alínea a) do 
artigo 36.º do Decreto -Lei n.º 177/2009, de 4 de agosto, sucessiva-
mente alterado. (Isento de fiscalização prévia do Tribunal de Contas)

5 de maio de 2017. — O Presidente do Conselho de Administração 
da Unidade Local de Saúde de Castelo Branco, E. P. E., Dr. António 
Vieira Pires.

310483055 

 Deliberação (extrato) n.º 422/2017
Por deliberação de 17 de abril de 2017, do Conselho de Administração 

da ULS -Castelo Branco, E. P. E.:
Joaquim Armando Teles Ferreira Reis Silva, Assistente Graduado 

de Medicina Geral e Familiar, da Unidade Local de Saúde de Cas-
telo Branco, EPE — Unidade de Cuidados de Saúde Personalizados 
de Penamacor — Autorizada a redução do seu horário semanal (de 
36 horas para 35 horas semanais), ao abrigo do n.º 10 do artigo 24.º do 
Decreto -Lei n.º 73/90, de 6 de março, sucessivamente alterado e apli-
cável por força do disposto na alínea a) do artigo 36.º do Decreto -Lei 
n.º 177/2009, de 04/08, alínea c) do n.º 2 do artigo 5.º do Decreto -Lei 
n.º 266 -D/2012, de 31/12 e Circular Informativa n.º 6/2010, da ACSS, 
de 6/06/2010, com efeitos a 1 de maio de 2017. (Isento de fiscalização 
prévia do Tribunal de Contas)

5 de maio de 2017. — O Presidente do Conselho de Administração 
da Unidade Local de Saúde de Castelo Branco, E. P. E., Dr. António 
Vieira Pires.

310483111 

 UNIDADE LOCAL DE SAÚDE DE MATOSINHOS, E. P. E.

Aviso (extrato) n.º 5927/2017
Em cumprimento do disposto na alínea d) do n.º 1 do artigo 4.º da 

Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, alterada pela Lei n.º 84/2015, de 07 de 
agosto, faz -se público que, os trabalhadores do mapa de pessoal desta 
Unidade Local de Saúde, cessa a relação jurídica de emprego público, 
por motivo de aposentação, no dia 1 de junho de 2017.

Augusto Moreira Vieira — Capelão Hospitalar;
Celeste Maria Hora Lopes Meira — Assistente graduada de Medicinas 

Geral e familiar.
8 de maio de 2017. — O Diretor do DRHGD, Manuel Alexandre 

Costa.
310481484 

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

Deliberação (extrato) n.º 423/2017
Por deliberação de 20 de outubro de 2016 do Conselho de Adminis-

tração da Unidade Local de Saúde do Norte Alentejano, EPE:

Autorizada a nomeação da enfermeira abaixo indicada, detentora da 
relação jurídica de emprego público constituída por contrato de trabalho 
em funções públicas, para as funções de chefia, em regime de comissão 
de serviço, previstas no n.º 5 do artigo 18.º do Decreto -Lei n.º 248/2009, 
de 22 de setembro, com a duração de três anos, renovável por iguais 
períodos, que lhe confere direito à remuneração correspondente à re-
muneração base, acrescida de um suplemento remuneratório, ao abrigo 
do n.º 1 do artigo 4.º do Decreto -Lei n.º 122/2010, com efeitos a partir 
de 10 de outubro de 2016: 

Nome Unidade Orgânica/Funcional

Maria Catarina Gomes Aranha Urgência e Gestão de SIV do Hospi-
tal de Elvas e Serviço de Urgência 
Básica de Ponte de Sor e Gestão de 
SIV de Ponte de Sor.

 23 de março de 2017. — A Presidente do Conselho de Administração, 
Dr.ª Dorinda Maria Carvalho Gomes Calha.

310479913 

PARTE H

 COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO ALTO TÂMEGA

Aviso (extrato) n.º 5928/2017
Nos termos do disposto na alínea b) do n.º 1 e no n.º 2 do artigo 4.º 

da Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, e do n.º 3 do artigo 99.º da Lei 
Geral do Trabalho em funções públicas, torna-se público que, na 
sequência da deliberação de 18 de abril de 2017 do Conselho In-
termunicipal da Comunidade Intermunicipal do Alto Tâmega, que 
autorizou a consolidação definitiva da mobilidade na carreira de 
assistente técnico, categoria de Coordenador técnico, foi celebrado 
contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado 
com Maria de Fátima Morais Pires Lopes Baltazar, com efeitos a 
19 de abril de 2017.

A trabalhadora ocupará um posto de trabalho no mapa de pessoal da 
Comunidade Intermunicipal do Alto Tâmega, na carreira de assistente 
técnico, categoria coordenador técnico, sendo mantido o posiciona-
mento remuneratório detido na situação jurídico-funcional de origem, 
na Comissão de Coordenação da Região Norte, ou seja, entre a 2.ª e 
3.ª posição remuneratória da carreira de assistente técnico, categoria 
coordenador técnico, e entre os níveis 17 e 20, da tabela remuneratória 

única dos trabalhadores que exercem funções públicas, aprovada pela 
Portaria n.º 1553-C/2008, de 31 de dezembro.

8 de maio de 2017. — O Presidente do Conselho Intermunicipal, 
António Alberto Pires Aguiar Machado.

310482545 

 COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DA LEZÍRIA DO TEJO

Aviso n.º 5929/2017

Cessação de funções
Em cumprimento do disposto na alínea d) do n.º 1 do artigo 4.º da Lei 

n.º 35/2014, de 20 de junho, torna -se público que cessou, por motivo 
de aposentação, a relação jurídica de emprego público da trabalhadora:

Maria João Lopes Faria — Categoria de Coordenador Técnico, Car-
reira de Assistente Técnico, desligada do serviço em 01/05/2017.

8 de maio de 2017. — O Presidente do Conselho Intermunicipal da 
CIM da Lezíria do Tejo, Pedro Miguel César Ribeiro.

310483047 


