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 Secretaria Regional de Educação

Direção Regional de Inovação e Gestão

Aviso n.º 17/2017/M
Em cumprimento do disposto no n.º 3 do artigo 14.º do Decreto -Lei 

n.º 287/88, de 19 de agosto, alterado pelo Decreto -Lei n.º 345/89, de 
11 de outubro, em conjugação com o Despacho 7286/2015, publicado no 
Diário da República, 2.ª série, n.º 127, de 02 de julho de 2015, publica -se 
a classificação profissional da docente Sónia Rodrigues Almeida dos 
Santos, do Grupo de Recrutamento 200 (Português e Estudos Sociais/
História), do 2.º Ciclo do Ensino Básico, que concluiu a profissiona-
lização em serviço, no dia 09 de agosto de 2016, com a classificação 
de 14,5 valores, homologada por despacho do Excelentíssimo Senhor 
Secretário Regional de Educação, de 12 de janeiro de 2017, produzindo 
efeitos a partir de 1 de setembro de 2016.

Em cumprimento do disposto no n.º 3 do artigo 14.º do Decreto -Lei 
n.º 287/88, de 19 de agosto, alterado pelo Decreto -Lei n.º 345/89, de 
11 de outubro, em conjugação com o Despacho 7286/2015, publicado 
no Diário da República, 2.ª série, n.º 127, de 02 de julho de 2015, 
publica -se a classificação profissional do docente Vítor Agostinho Gou-
veia de Abreu Batista, do Grupo de Recrutamento 200 (Português e 
Estudos Sociais/História), do 2.º Ciclo do Ensino Básico, que concluiu 
a profissionalização em serviço, no dia 28 de novembro de 2016, com 
a classificação de 13 valores, homologada por despacho do Excelen-
tíssimo Senhor Secretário Regional de Educação, de 26 de janeiro de 
2017, produzindo efeitos a partir de 1 de setembro de 2017.

Em cumprimento do disposto no n.º 3 do artigo 14.º do Decreto -Lei 
n.º 287/88, de 19 de agosto, alterado pelo Decreto -Lei n.º 345/89, de 
11 de outubro, em conjugação com o Despacho 7286/2015, publicado 
no Diário da República, 2.ª série, n.º 127, de 02 de julho de 2015, 

publica -se a classificação profissional da docente Maria Albertina Lira 
Batista, do Grupo de Recrutamento 300 (Português), do 3.º Ciclo do 
Ensino Básico e Ensino Secundário, que concluiu a profissionalização 
em serviço, no dia 27 de julho de 2016, com a classificação de 14,5 va-
lores, homologada por despacho do Excelentíssimo Senhor Secretário 
Regional de Educação, de 12 de janeiro de 2017, produzindo efeitos a 
partir de 1 de setembro de 2016.

Em cumprimento do disposto no n.º 3 do artigo 14.º do Decreto -Lei 
n.º 287/88, de 19 de agosto, alterado pelo Decreto -Lei n.º 345/89, de 
11 de outubro, em conjugação com o Despacho 7286/2015, publicado no 
Diário da República, 2.ª série, n.º 127, de 02 de julho de 2015, publica -se 
a classificação profissional da docente Octávia Raquel Gomes Pestana 
Figueira, do Grupo de Recrutamento 550 (Informática), do 3.º Ciclo do 
Ensino Básico e Ensino Secundário, que concluiu a profissionalização 
em serviço, no dia 20 de junho de 2016, com a classificação de 13 va-
lores, homologada por despacho do Excelentíssimo Senhor Secretário 
Regional de Educação, de 12 de janeiro de 2017, produzindo efeitos a 
partir de 1 de setembro de 2016.

Em cumprimento do disposto no n.º 3 do artigo 14.º do Decreto -Lei 
n.º 287/88, de 19 de agosto, alterado pelo Decreto -Lei n.º 345/89, de 
11 de outubro, em conjugação com o Despacho 7286/2015, publicado no 
Diário da República, 2.ª série, n.º 127, de 02 de julho de 2015, publica -se 
a classificação profissional da docente Ana Margarita Andrade Ferreira, 
do Grupo de Recrutamento 550 (Informática), do 3.º Ciclo do Ensino 
Básico e Ensino Secundário, que concluiu a profissionalização em ser-
viço, no dia 20 de junho de 2016, com a classificação de 14,5 valores, 
homologada por despacho do Excelentíssimo Senhor Secretário Regional 
de Educação, de 05 de abril de 2017, produzindo efeitos a partir de 1 de 
setembro de 2016.

04 de maio de 2017. — O Diretor Regional, Carlos Alberto de Freitas 
de Andrade.

310476268 

PARTE G

 INSTITUTO PORTUGUÊS DE ONCOLOGIA DO PORTO
FRANCISCO GENTIL, E. P. E.

Aviso (extrato) n.º 5813/2017
Ao abrigo do n.º 1 do art. 4.º do Lei n.º 35/2014 de 20.06, torna -se 

público que a trabalhadora Marlene Fernanda Ferreira da Costa, Assis-
tente Operacional, do mapa de pessoal do IPOPFG,EPE, cessou funções 
por motivo de falecimento, em 5 de abril 2017.

13 de abril de 2017. — O Presidente do Conselho de Administração, 
Dr. Laranja Pontes.

310440327 

 PARQUE ESCOLAR, E. P. E.

Deliberação n.º 406/2017
Ao abrigo do disposto no n.º 2 do artigo 8.º dos Estatutos da Parque 

Escolar, E. P. E., adiante designada “Parque Escolar” ou “Empresa”, 
aprovados pelo Decreto -Lei n.º 41/2007, de 21 de fevereiro, e alterados 
e republicados pelo Decreto -Lei n.º 83/2009, de 2 de abril, e nos termos 
do disposto nos artigos 44.º a 49.º do Código do Procedimento Adminis-
trativo e do artigo 109.º do Código dos Contratos Públicos, o Conselho 
de Administração da Parque Escolar, reunido em sessão ordinária, em 
2 de maio de 2017, deliberou aprovar a delegação de poderes nos seus 
membros, nos termos que seguem:

Artigo 1.º
1 — São delegados no Presidente do Conselho de Administração, 

Luís Manuel Flores de Carvalho, os seguintes poderes:
a) Praticar todos os atos de gestão de recursos humanos, designada-

mente a aprovação de férias, a justificação de faltas, a autorização de 
deslocações em serviço, a aprovação de despesas efetuadas em repre-
sentação da Empresa e a 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, referentes à locação ou à aquisição de bens e de 
serviços e à execução de empreitadas, que tenham por objeto atos ou 
procedimentos cuja responsabilidade ou valor não exceda, por contrato, 
50.000,00 € (cinquenta mil euros), incluindo, nomeadamente a decisão de 
contratar, a escolha do procedimento, a autorização da despesa, a decisão 
de adjudicação ou não adjudicação, a aprovação da minuta do contrato, 
a revogação da adjudicação e, independentemente da aprovação de des-
pesa ao abrigo da presente ou de anterior delegação de competências, a 
assinatura do contrato e a consequente execução contratual;

c) Decidir sobre a aprovação das listas de erros e omissões dos cader-
nos de encargos, que sejam apresentadas pelos interessados, no âmbito 
dos procedimentos de contratação pública;

d) Decidir sobre impugnações administrativas apresentadas no âmbito 
de procedimentos de formação de contratos públicos;

e) Ordenar a suspensão da execução de trabalhos, nos termos defini-
dos no artigo 365.º do Código dos Contratos Públicos, integrados em 
contratos de empreitada em que a Parque Escolar seja parte;

f) Decidir sobre prorrogações legais de prazos de execução de con-
tratos em que a Parque Escolar seja parte e prorrogações ao abrigo de 
modificação objetiva do contrato;

g) Decidir sobre pedidos de reposição do equilíbrio financeiro efetu-
ados pelos cocontratantes, nos casos previstos no Código dos Contratos 
Públicos ou no contrato celebrado;

h) Efetuar pagamentos de despesas aprovadas e contabilizadas da 
Empresa, conjuntamente com a Diretora Financeira ou com quem a 
substitua;

i) Autorizar o pagamento de despesas através do Fundo Fixo de 
Caixa, cujo valor ou natureza não possa ser autorizado ao abrigo do 
respetivo Regulamento;

j) Autorizar pagamentos por débito direto em conta bancária, corres-
pondentes a prestações efetuadas no âmbito da execução de contratos 
celebrados pela Parque Escolar, bem como autorizar a criação, a modi-
ficação e o cancelamento desses débitos diretos na banca eletrónica;

k) Aprovar as alterações orçamentais, devidamente fundamentadas, 
que não envolvam despesas com pessoal, propostas por dirigentes da 
Parque Escolar que dependam diretamente do Conselho de Adminis-
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tração e que não afetem o valor total do orçamento de funcionamento e 
do orçamento de investimento da unidade orgânica;

l) Designar árbitros para constituição de tribunal arbitral, no âmbito da 
resolução de litígios em que a Parque Escolar seja parte, bem como, no caso 
de cessação de funções de árbitro designado, nomear árbitro substituto;

m) Nomear peritos para elaboração de relatórios sobre matérias a 
decidir por tribunal arbitral constituído para resolução de litígio em que 
a Parque Escolar seja parte;

n) Aprovar e outorgar regulamentos de arbitragem a aplicar à resolução 
de litígios em que a Parque Escolar seja parte.

Artigo 2.º
São delegados no Vogal do Conselho de Administração, Filipe Antó-

nio Alves da Silva, os seguintes poderes, no quadro das atribuições das 
unidades orgânicas que integram os seus pelouros:

a) Praticar todos os atos de gestão de recursos humanos, designada-
mente a aprovação de férias, a justificação de faltas, a autorização de 
deslocações em serviço, a aprovação de despesas efetuadas em repre-
sentação da Empresa e a 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, referentes à locação ou à aquisição de bens e de 
serviços e à execução de empreitadas, que tenham por objeto atos ou 
procedimentos cuja responsabilidade ou valor não exceda, por contrato, 
50.000,00 € (cinquenta mil euros), incluindo, nomeadamente a decisão de 
contratar, a escolha do procedimento, a autorização da despesa, a decisão 
de adjudicação ou não adjudicação, a aprovação da minuta do contrato, 
a revogação da adjudicação e, independentemente da aprovação de des-
pesa ao abrigo da presente ou de anterior delegação de competências, a 
assinatura do contrato e a consequente execução contratual;

c) Decidir sobre a aprovação das listas de erros e omissões dos cader-
nos de encargos, que sejam apresentadas pelos interessados, no âmbito 
dos procedimentos de contratação pública;

d) Decidir sobre impugnações administrativas apresentadas no âmbito 
de procedimentos de formação de contratos públicos;

e) Ordenar a suspensão da execução de trabalhos, nos termos defini-
dos no artigo 365.º do Código dos Contratos Públicos, integrados em 
contratos de empreitada em que a Parque Escolar seja parte;

f) Decidir sobre prorrogações legais de prazos de execução de con-
tratos em que a Parque Escolar seja parte e prorrogações ao abrigo de 
modificação objetiva do contrato;

g) Decidir sobre pedidos de reposição do equilíbrio financeiro efetu-
ados pelos cocontratantes, nos casos previstos no Código dos Contratos 
Públicos ou no contrato celebrado;

h) Efetuar pagamentos de despesas aprovadas e contabilizadas da 
Empresa, conjuntamente com a Diretora Financeira ou com quem a 
substitua;

i) Autorizar o pagamento de despesas através do Fundo Fixo de 
Caixa, cujo valor ou natureza não possa ser autorizado ao abrigo do 
respetivo Regulamento;

j) Autorizar pagamentos por débito direto em conta bancária, corres-
pondentes a prestações efetuadas no âmbito da execução de contratos 
celebrados pela Parque Escolar, bem como autorizar a criação, a modi-
ficação e o cancelamento desses débitos diretos na banca eletrónica;

k) Aprovar as alterações orçamentais, devidamente fundamentadas, 
que não envolvam despesas com pessoal, propostas por dirigentes da 
Parque Escolar que dependam diretamente do Conselho de Adminis-
tração e que não afetem o valor total do orçamento de funcionamento e 
do orçamento de investimento da unidade orgânica;

l) Designar árbitros para constituição de tribunal arbitral, no âmbito da 
resolução de litígios em que a Parque Escolar seja parte, bem como, no caso 
de cessação de funções de árbitro designado, nomear árbitro substituto;

m) Nomear peritos para elaboração de relatórios sobre matérias a 
decidir por tribunal arbitral constituído para resolução de litígio em que 
a Parque Escolar seja parte;

n) Aprovar e outorgar regulamentos de arbitragem a aplicar à resolução 
de litígios em que a Parque Escolar seja parte.

Artigo 3.º
1 — A presente deliberação entra em vigor no dia da sua aprovação e 

substitui a deliberação do Conselho de Administração de delegação de 
poderes, publicada sob o n.º 1606/2014, na 2.ª série do Diário da Repú-
blica n.º 162, de 25 de agosto, que caducou em 30 de abril de 2017.

2 — Consideram -se ratificados todos os atos praticados pelos mem-
bros do Conselho de Administração no âmbito dos poderes delegados, 
a partir da sua aprovação e até à data da respetiva publicação no Diário 
da República.

3 de maio de 2017. — A Secretária-Geral, Alexandra Viana Ribeiro.
310472688 

 Despacho n.º 4475/2017

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

Administrativo e nos termos do disposto na alínea g) 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, E. P. E., de 2 de maio de 2017, subdelego, no Eng.º João Paulo 
Alves Chorão, Coordenador da Equipa de Planeamento e Controlo, na 
Dr.ª Clara Maria Tavares de Pinho, Coordenadora da Equipa de Suporte 
à Gestão de Processos Norte, no Dr. José Manuel Pereira Barbosa, Co-
ordenador da Equipa de Suporte à Gestão de Processos Sul, no Dr. Raul 
Manuel Dias Félix, Coordenador da Equipa de Integração Aplicacional e 
no Eng.º Ricardo Alexandre Martins Lapa Rendeiro da Silva, Coordenador 
da Equipa de Infraestrutura Tecnológica, sem faculdade de subdelega-
ção, os poderes que me foram delegados por aquele órgão na alínea d) 
do artigo 7.º da referida deliberação de 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.

Artigo 2.º
Subdelego, ainda, no Dr. Raul Manuel Dias Félix, Coordenador da 

Equipa de Integração Aplicacional e no Eng.º Ricardo Alexandre Mar-
tins Lapa Rendeiro da Silva, Coordenador da Equipa de Infraestrutura 
Tecnológica, sem faculdade de subdelegação, os poderes que me foram 
delegados por aquele órgão na alínea g) do artigo 7.º da deliberação de 
delegação de poderes mencionada no artigo anterior, a saber:

a) Requerer a emissão de pareceres prévios, junto da Agência para a Mo-
dernização Administrativa, I. P., relativos à aquisição de bens e à prestação 
de serviços no domínio das tecnologias de informação e comunicação, subs-
crevendo os formulários, termos de responsabilidade e demais documentos 
para o efeito necessários.

Artigo 3.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 
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 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 produz efeitos imediatos, considerando -se rati-

ficados todos os atos praticados, que se incluam no âmbito desta subde-
legação de poderes, desde a presente data até à data da sua publicação 
no Diário da República.

4 de maio de 2017. — O Diretor de Planeamento e Apoio à Gestão, 
João Carlos Ligorne Pereira Fernandes.

310476924 


