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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 

poderes fica sujeita ao cumprimento das seguintes regras:
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 foi publicado.

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

deres 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 5 de maio 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 poderes, desde aquela data até à da sua publicação 
no Diário da República.

5 de maio de 2017. — O Diretor da Divisão de Investimento Sul da 
Parque Escolar, Nuno Miguel Martinho Catarro.

310484805 

 Despacho n.º 4647/2017
Ao abrigo do disposto nos artigos 44.º a 49.º do Código do Procedi-

mento Administrativo e na alínea c) do n.º 1 do artigo 13.º da “Delegação 
de Poderes nos Dirigentes da Parque Escolar, E. P. E.“, aprovada por 
deliberação do Conselho de Administração da Parque Escolar, de 2 de 
maio de 2017, e no n.º 1 do artigo 1.º do despacho de subdelegação de 
poderes do Diretor -Geral de Manutenção da Parque Escolar, de 2 de 
maio 2017, subdelego:

Artigo 1.º

Nos Gestores de Contrato, Eng. Pedro Lucas, Eng. Toni Figueira, 
Eng. José Cheta, Eng. Paulo Relvas, Eng. Rui Boto, Eng. Ataíde Rosa, 
Eng. João Dias, Eng. João Martinez, Eng. Diogo Almeida, Eng. António 
Machado, Eng. Carlos Guerreiro, Eng. Rui Sardinha, Arq.to Tiago Quei-
roz, Eng.ª Paula Verde, sem faculdade de subdelegação, os poderes que 
me foram subdelegados pelas alíneas i), j), k), l), m), n), o), p), q), r), s), 

t) e u) do n.º 1 do artigo 1.º do supra referido despacho de subdelegação 
de poderes, de 02 de maio 2017, 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) Autorizar despesas de aquisição de sobresselentes e aprovar os 
respetivos autos de mediação, no âmbito dos contratos de conservação 
e manutenção celebrados;

l) 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;

m) 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 artigo 2.º do despacho de subdelegação de poderes 

do Diretor -Geral de Manutenção, Eng.º Luis José Borges Martins, de 2 
de maio 2017, os poderes subdelegados pelo presente despacho devem 
ser exercidas mediante decisão conjunta dos gestores de contrato que 
integrem a mesma equipa operacional.

Artigo 3.º
A prática de quaisquer atos ao abrigo da presente subdelegação de 

poderes fica sujeita ao cumprimento das seguintes regras:
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 subde-
legados, com exceção dos aplicáveis a ordens de pagamentos e similares, 
deverá, em cumprimento do disposto no artigo 48.º do Código do Proce-
dimento 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 competências foi publicado.
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Artigo 4.º
Todos os atos praticados ao abrigo da presente subdelegação de po-

deres serão reportados mensalmente ao subdelegante.

Artigo 5.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 6.º
O presente despacho produz efeitos a 2 de maio de 2017, considerando-

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

5 de maio de 2017. — A Diretora da Divisão de Manutenção Sul da 
Parque Escolar, Susana Isabel Ferreira Dias.

310488945 

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

Deliberação (extrato) n.º 436/2017

Por deliberação de 20 de abril de 2017, do Conselho de Administração 
da ULS -Castelo Branco, E. P. E.:

António Alberto Silva Paisana, Assistente Graduado Sénior de Me-
dicina Geral e Familiar, da Unidade Local de Saúde de Castelo Branco, 
EPE — Unidade de Cuidados de Saúde Personalizados de Proença -a-
-Nova — Autorizada a redução do seu horário semanal (de 42 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 aplicável 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)

8 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.

310485989 

PARTE H

 CI-AMAL — COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO ALGARVE

Despacho n.º 4648/2017

Nomeação em Comissão de Serviço para o cargo de Direção
Intermédia de 2.º Grau — Chefe

de divisão da Unidade de Serviços Partilhados
Considerando que:
a) Findo o procedimento concursal para provimento de um cargo 

de direção intermédia de 2.º grau — Chefe de divisão da Unidade de 
Serviços Partilhados, o júri, na ata n.º 5, de 27 de abril de 2017, propôs a 
designação da candidata Noélia Valente Ramos, uma vez que esta, reali-
zados os métodos de seleção, e conforme resulta das avaliações obtidas 
nos mesmos, reúne os requisitos para ser provida no cargo em causa;

b) De acordo com o disposto no n.º 10 do artigo 11.º da lei n.º 77/2015, 
de 29 de julho, os titulares dos cargos dirigentes são providos por de-
liberação do Secretariado Executivo Intermunicipal que, no caso da 
AMAL, é constituído apenas pelo Primeiro -Secretário.

Determino a designação da Dra. Noélia Valente Ramos como Chefe 
de Divisão da Unidade de Serviços Partilhados, em regime de comissão 
de serviço, com efeitos a partir de 15 de maio de 2017, pelo período 
de 3 (três) anos.

Nos termos do disposto no n.º 11 do artigo 11.º da lei n.º 77/2015, de 
29 de julho, o presente despacho é publicado no Diário da República, 
juntamente com uma nota relativa ao currículo académico e profissional 
da designada.

4 de maio de 2017. — O Primeiro -Secretário, Miguel Freitas.

Nota Curricular
Noélia Valente Ramos, nasceu em 1 de janeiro de 1977.
Licenciada em Secretariado e Administração, pela Universidade do 

Algarve;
Curriculum Profissional:
16 de março de 1998 a 31 de outubro de 2000 — Comissão de Coor-

denação e desenvolvimento Regional — Secretária da EAT RIME (Estru-
tura de Apoio Técnico do Regime de Incentivos às Microempresas);

1 de novembro de 2000 até a presente data — AMAL — Comunidade 
Intermunicipal do Algarve:

5 de maio de 2002 a 11 de maio de 2003 — Secretária do Conselho 
de Administração;

12 de maio 2004 a 4 de janeiro de 2009 — Secretária da Junta Me-
tropolitana;

5 de janeiro de 2009 a 27 de outubro de 2013 — Secretária do Con-
selho Executivo;

28 de outubro de 2013 até à presente data — Secretária do Conselho 
Intermunicipal;

10 setembro 2007 a 31 de março de 2008 — Diretora do Projeto OCR 
Incendi — INTERREG III C;

1 de abril de 2008 a 30 de junho de 2009 — Chefe de Estrutura de 
Apoio Técnico do PROALGARVE;

1 de julho de 2009 a 9 de dezembro de 2013 — Chefe de Estrutura 
de Apoio Técnico do PO Algarve 21;

1 de janeiro de 2011 a 9 de dezembro de 2013  — Chefe de Equipa 
Multidisciplinar da Unidade de Planeamento, Projetos e Formação — 
Coordenação de projetos cofinanciados, formação, elaboração de can-
didaturas;

10 de dezembro de 2013 a 31 de dezembro de 2016  — Chefe de 
Equipa Multidisciplinar da Unidade de Serviços Partilhados — Apro-
visionamento, recursos humanos, área administrativa;

1 de janeiro de 2017 até à presente data — Chefe de Divisão da 
Unidade de Serviços Partilhados, em regime de substituição — Apro-
visionamento, recursos humanos, área administrativa.

310489706 

 MUNICÍPIO DE ALBUFEIRA

Édito n.º 132/2017
Torna -se público que a Sr.ª Mariana de Jesus Engrola Parreira pretende 

habilitar -se como herdeira do seu falecido marido, Francisco Manuel Lala 
da Palma, ex -trabalhador desta Autarquia com a categoria de Assistente 
Operacional, falecido em 6 de março de 2017, a fim de poder receber 
desta Câmara Municipal a importância ilíquida de € 2.368,22 (dois mil 
trezentos e sessenta e oito euros e vinte e dois cêntimos), respeitante a 
subsídio por morte, nos termos do disposto no artigo 7.º do Decreto -Lei 
n.º 223/95, de 8 de setembro, bem como outros abonos devidos.

Nestes termos, quem tiver algo a opor a tal pretensão ou vir também 
a habilitar -se ao referido pagamento, deve deduzir o respetivo pedido 
no prazo de 30 dias a contar da publicação do presente Édito no Diário 
da República.

9 de maio de 2017. — O Presidente da Câmara, Carlos Silva e 
Sousa.

310485583 


