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Correia, Eng.ª Catarina Costa, Eng.ª Joana Carrilho, Eng.º Fernando 
Milheiro, Eng.º João Gomes e Arq.º António Silva 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 despacho 
de subdelegação de 2 de maio de 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 Luís José Borges Martins, de 2 de 
maio de 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 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 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 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.

10 de maio de 2017. — O Diretor da Divisão de Manutenção Norte 
da Parque Escolar, André Miguel Lameiras Sousa Santos.
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 Despacho n.º 4818/2017
Ao abrigo do disposto nos artigos 44.º a 49.º do Código do Procedi-

mento Administrativo e no n.º 1 do artigo 4.º da “Delegação de Poderes 
no Diretor Geral de Investimento“, aprovada por deliberação do Con-
selho de Administração da Parque Escolar, E. P. E. (adiante “Parque 
Escolar”), de 2 de maio de 2017, subdelego os seguintes poderes no 
âmbito da gestão, até encerramento, de contratos relativos às intervenções 
de requalificação de escolas já em operação e de escolas que tornaram à 
fase de definição do projeto, bem como no âmbito da gestão de contratos 
relativos a edifícios não escolares integrados no património da Parque 
Escolar, relativamente aos quais subsistem em execução contratos per-
tencentes a intervenções de requalificação:

Artigo 1.º
Nos Diretores da Divisão de Investimento Sul e Norte, Nuno Miguel 

Martinho Catarro e António Jorge Martins Fernandes Dias, respetiva-
mente, com faculdade de subdelegação, os poderes que me foram con-
feridos pelo Conselho de Administração no artigo 1.º da supra referida 
delegação de poderes, 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, 
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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) 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;

n) 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.

Artigo 2.º
Nos termos do n.º 1 do artigo 4.º da referida delegação de poderes, 

aprovada por deliberação do Conselho de Administração da Parque 
Escolar, de 2 de maio de 2017, autorizo que os poderes subdelegados 
no artigo 1.º sejam subdelegados, sem faculdade de subdelegação, nos 
gestores de contrato designados pelo Presidente do Conselho de Admi-
nistração para integrarem as Unidades Temporárias de Encerramento 
de Processos Norte e Sul, podendo ser exercidos mediante decisão de 
cada um dos gestores nomeados.

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

de poderes fica sujeita ao cumprimento das seguintes regras:
a) 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;

b) A autorização de realização de qualquer despesa ao abrigo da 
presente subdelegação de poderes fica condicionada à verificação cumu-
lativa 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 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 4.º
Todos os atos praticados ao abrigo da subdelegação de poderes 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 de subdelegação de poderes produz efeitos a 11 

de maio de 2017, considerando -se ratificados todos os atos praticados 
que se incluam no âmbito da presente subdelegação de poderes, desde 
aquela data até à da sua publicação no Diário da República.

11 de maio de 2017. — O Diretor -Geral de Investimento, José Victor 
de Macedo e Brito Pereira Nunes.
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PARTE H

 ÁREA METROPOLITANA DE LISBOA

Aviso n.º 6180/2017
Para os efeitos previstos no n.º 11 do artigo 11.º da Lei n.º 77/2015, 

de 29 de julho, torna -se público que, por deliberação da Comissão 
Executiva Metropolitana, tomada sobre Proposta n.º 055/CEML/2017 
de 18 de abril e por Despacho n.º 72/PSM/2017, de 02 de maio, a Mes-
tre Sofia Margarida Nunes dos Santos Paulo Lona Cid, foi provida no 
cargo de direção intermédia de 1.º grau — Diretora do Departamento de 
Administração Geral, para exercer em regime de comissão de serviço, 
pelo período de três anos, com efeitos a 02 de maio de 2017, visto ter 
evidenciado uma grande motivação e interesse para o desempenho do 
cargo, assim como, ter demonstrado possuir experiência de direção e 
coordenação, que revelam bons níveis de competência técnica e aptidão 
para o exercício do cargo.

5 de maio de 2017. — O Primeiro -Secretário da Comissão Executiva 
Metropolitana de Lisboa, Demétrio Carlos Alves.

Nota curricular de Sofia Margarida Nunes dos Santos 
Paulo Lona Cid

1 — Dados pessoais:
Nome: Sofia Margarida Nunes dos Santos Paulo Lona Cid
Data de nascimento: 17 de dezembro de 1972

2 — Habilitações Académicas:
2003 — Mestrado em Gestão de Empresas pela Universidade Nova 

de Lisboa;
2000 — M.B.A — Master of Business Administration pela Univer-

sidade Nova de Lisboa;
1994 — Licenciatura em Relações Internacionais pela Universidade 

Técnica de Lisboa.

3 — Experiência Profissional mais relevante na administração pú-
blica:

Desde 2016, — Diretora do Departamento de Administração Geral, 
na Área Metropolitana de Lisboa, em regime de substituição;

2014 -2016 — Diretora de Serviços Metropolitanos, na Área Metro-
politana de Lisboa;

2008 -2014 — Secretária -Geral, na Área Metropolitana de Lisboa;
2006 -2008 — Técnica Superior, na Área Metropolitana de Lisboa;
1996 -2006 — Técnica Superior, na Câmara Municipal de Lisboa.

4 — Formação Complementar mais relevante:
Participação em diversas ações de formação nas áreas de recursos 

humanos, contratação pública, finanças locais
2015 — Curso de Gestão Pública na Administração Local, pelo CEFA;
2007 — Formação Pedagógica Inicial de Formadores, com atribuição 

de Certificado de Aptidão Profissinal, pelo IEFP;


