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Artigo 13.º
1 — Na prática de quaisquer atos ao abrigo da presente delegação 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 delegação 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 de poderes delegados, 
bem como dos que forem subdelegados, 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 delegação de poderes” ou “Ao 
abrigo da subdelegação de poderes”, conforme o caso, fazendo -se men-
ção à data, número e série do Diário da República, bem como ao número 
sob o qual a deliberação de delegação, ou o despacho de subdelegação, 
de poderes foram publicados.

Artigo 14.º
1 — Nos termos do disposto no artigo 46.º do Código do Procedimento 

Administrativo, ficam os dirigentes aqui identificados, autorizados a 
praticar atos de subdelegação de poderes, nos termos seguintes:

a) Nuno Miguel Martinho Catarro, autorizado a subdelegar, no diretor 
de divisão de si direta e hierarquicamente dependente, sem faculdade de 
subdelegação, os poderes conferidos nas alíneas b), d), e), g), j), m), n), 
o), p), s), v), x), cc), ee) e ff) do artigo 1.º, bem como, com faculdade de 
subdelegação, os poderes conferidos nas alíneas f), h), i), k), r) e t) do 
artigo 1.º, os quais podem ser subdelegados, sem faculdade de subdele-
gação, nas equipas de si direta e hierarquicamente dependentes, devendo 
ser exercidos mediante decisão conjunta dos gestores de contrato que 
integrem a mesma equipa operacional. Fica também autorizado a sub-
delegar, sem faculdade de subdelegação, na coordenadora de si direta e 
hierarquicamente dependente, os poderes conferidos nas alíneas b), e), 
f) e cc) do mesmo artigo 1.º;

b) Luís José Borges Martins, autorizado a subdelegar, nos diretores 
de divisão de si direta e hierarquicamente dependentes:

i) Sem faculdade de subdelegação, os poderes conferidos nas alí-
neas b), d), e), g), j), l), m), n), o), r), v), x), bb) e dd) do n.º 1 e nas 
alíneas d), f), g), h), j), m) e n) do n.º 2 do artigo 2.º;

ii) Com faculdade de subdelegação, os poderes conferidos nas 
alíneas f), h), i), k), q), s), t) e y) do n.º 1 artigo 2.º, nas equipas de si 
direta e hierarquicamente dependentes, devendo ser exercidos mediante 
decisão conjunta dos gestores de contrato que integrem a mesma equipa 
operacional;

iii) Com faculdade de subdelegação, os poderes conferidos nas alí-
neas a), b), c), e), i), k) e l) do n.º 2 do artigo 2.º, nos trabalhadores 
nomeados pelo Conselho de Administração para a gestão dos contratos 
em causa.

c) Maria Teresa da Silva Lopes Vilão, autorizada a subdelegar, nos 
trabalhadores de si direta e hierarquicamente dependentes, sem faculdade 
de subdelegação, os poderes conferidos nas alíneas a), d), f), h) i), j), 
k) e l) do artigo 3.º;

d) José Victor de Macedo e Brito Pereira Nunes, autorizado a sub-
delegar, sem faculdade de subdelegação, nos trabalhadores de si direta 
e hierarquicamente dependentes, os poderes conferidos nas alíneas d), 
e), h) e i) do artigo 4.º;

e) Sandra Sofia Coelho Rodrigues, autorizada a subdelegar, sem 
faculdade de subdelegação, nos trabalhadores de si direta e hierarqui-
camente dependentes os poderes conferidos nas alíneas c), d), f), n), o) 
e r) do n.º 1 do artigo 5.º;

f) Ana Sofia Gonçalves Filipe Vaz do Castelo, autorizada a subde-
legar, nos trabalhadores de si direta e hierarquicamente dependentes, 
sem faculdade de subdelegação, os poderes conferidos nas alíneas c), 
d) e i) do artigo 6.º

g) João Carlos Ligorne Pereira Fernandes, autorizado a subdelegar, 
sem faculdade de subdelegação, nos trabalhadores de si direta e hie-
rarquicamente dependentes os poderes conferidos nas alíneas d) e g) 
do artigo 7.º;

h) António Jorge Fernandes Dias, autorizado a subdelegar, sem facul-
dade de subdelegação, nos trabalhadores de si direta e hierarquicamente 
dependentes:

i) Os poderes conferidos na alínea d) do n.º 1 do artigo 9.º;
ii) Os poderes conferidos nas alíneas c), e), f), h), o), t) e v) do n.º 2 do 

artigo 9.º, os quais devem ser exercidos mediante decisão conjunta dos 
gestores de contrato que integrem a equipa operacional nomeada.

i) Leonor Maria Barros de Castro Relvas de Assunção, autorizada a 
subdelegar, nos trabalhadores de si direta e hierarquicamente dependen-
tes, sem faculdade de subdelegação, os poderes conferidos nas alíneas a), 
b) c), f), i), j) e k) do artigo 10.º;

j) Alexandra Viana Ribeiro, autorizada a subdelegar, sem faculdade de 
subdelegação, nos trabalhadores de si direta e hierarquicamente depen-
dentes, os poderes conferidos pelas alíneas c), f) e j) do artigo 11.º

2 — Todos os atos praticados ao abrigo da delegação ou subdelegação 
de poderes serão reportados mensalmente ao delegante ou subdele-
gante.

3 — Sem prejuízo dos direitos de direção, avocação e superinten-
dência, nos despachos de subdelegação de poderes deve o subdelegante 
especificar os poderes subdelegados ou quais os atos que o subdelegado 
fica autorizado a praticar.

Artigo 15.º
1 — Cada dirigente deve apresentar ao Conselho de Administração 

um relatório trimestral dos atos que impliquem despesa ou gerem receita, 
praticados ao abrigo da presente delegação de poderes, com indicação 
dos respetivos montantes, bem como das multas aplicadas.

2 — Cada dirigente deve apresentar ao Conselho de Administração 
um relatório trimestral dos atos relativos às alterações orçamentais às 
rubricas sob sua responsabilidade, praticados ao abrigo da presente 
delegação de poderes, com indicação dos respetivos montantes.

Artigo 16.º
1 — A presente deliberação entra em vigor no dia seguinte ao da 

sua aprovação e substitui a deliberação do Conselho de Administração 
de delegação de poderes, publicada sob o n.º 404/2017, na 2.ª série do 
Diário da República n.º 99, de 23 de maio, alterada pela Deliberação 
n.º 492/2017, publicada na 2.ª série do Diário da República n.º 106, 
de 8 de junho.

2 — Consideram -se ratificados todos os atos praticados pelos diri-
gentes da Parque Escolar, no âmbito dos poderes delegados, a partir 
da sua aprovação e até à data da respetiva publicação no Diário da 
República.

8 de fevereiro de 2019. — A Secretária -Geral, Alexandra Viana Ribeiro.
312059526 

 Despacho n.º 2612/2019

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

mento Administrativo e na alínea b) do n.º 1 do artigo 14.º da «Delegação 
de Poderes nos Dirigentes da Parque Escolar, E. P. E.», aprovada por 
deliberação do Conselho de Administração da Parque Escolar em 7 de 
fevereiro de 2019, e do n.º 2 do artigo 1.º do Despacho de Subdelegação 
de Poderes do Diretor -Geral de Investimento, Sr. Eng.º Nuno Miguel 
Martinho Catarro, de 12 de fevereiro de 2019, subdelego:

Nos Gestores de Contrato, Arq.ª Diana Vaz, Eng. Mário Coelho, 
Eng. Nuno Ho e Arq.ª Sandra Evangelista, sem faculdade de subdele-
gação, os poderes que me foram subdelegados pelo n.º 2 do artigo 1.º 
do supra referido Despacho de Subdelegação de Poderes, devendo ser 
exercidos mediante decisão conjunta dos gestores de contrato que inte-
grem 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;
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d) 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;

e) Aprovar os desenvolvimentos ao Plano de Segurança e Saúde 
apresentados pelos empreiteiros;

f) 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.

Artigo 2.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 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 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 de poderes subdelega-
dos, 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 poderes foi publicado.

Artigo 4.º
Todos os atos praticados ao abrigo da subdelegação de poderes serão 

reportados mensalmente ao subdelegante.

Artigo 5.º
O presente despacho produz efeitos a 12 de fevereiro de 2019, 

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.

12 de fevereiro de 2019. — O Diretor da Divisão de Investimento da 
Parque Escolar, Luís Carlos Correia da Silva.

312065925 

 UNIDADE LOCAL DE SAÚDE DO NORDESTE, E. P. E.

Aviso n.º 4049/2019

Recrutamento para o cargo de Diretor
do Serviço de Cirurgia Geral

Nos termos do estabelecido no n.º 3 do artigo 28.º do Decreto -Lei 
n.º 18/2017, de 10 de fevereiro, conjugado com o artigo 17.º -A do 
Decreto -Lei n.º 176/2009, de 4 de agosto, aditado pelo artigo 2.º do 
Decreto -Lei n.º 266 -D/2012, de 31 de dezembro, torna -se público que, 
por deliberação do Conselho de Administração de 30 de janeiro de 2019, 
se encontra aberto procedimento de seleção e nomeação para o cargo 
de Diretor do Serviço de Cirurgia Geral da Unidade Local de Saúde do 
Nordeste, E. P. E.

1 — Âmbito — podem materializar a manifestação de interesse ao 
cargo supra indicado os profissionais integrados na carreira médica, 
vinculados a uma qualquer Instituição do Serviço Nacional de Saúde 
mediante contrato de trabalho em funções públicas por tempo indetermi-
nado ou contrato sem termo de direito privado ao abrigo do Código de 
Trabalho, detentores de curricula e percurso profissional apropriados à 
função a concurso, ressalvando -se que, caso o profissional selecionado 

seja originário de outra Instituição que não a Unidade Local de Saúde 
do Nordeste, E. P. E., a sua mobilidade carecerá ainda de validação e 
autorização superior, nos termos legais.

2 — Política de igualdade — em cumprimento da alínea h) do ar-
tigo 9.º da Constituição, a Administração Pública, enquanto entidade 
empregadora, promove ativamente uma política de igualdade de oportu-
nidades entre homens e mulheres no acesso ao emprego e na progressão 
profissional, providenciando escrupulosamente no sentido de evitar toda 
e qualquer forma de discriminação, incluindo no recrutamento para 
cargos de Chefia ou Direção.

3 — Prazo de apresentação de candidaturas — 10 dias úteis, con-
tados a partir da data da publicação do presente aviso no Diário da 
República.

4 — A manifestação do interesse deverá materializar  -se na forma de 
uma candidatura da qual deverão fazer parte os seguintes elementos:

a) Requerimento de admissão dirigido ao Sr. Presidente do Conselho 
de Administração da Unidade Local de Saúde do Nordeste, E. P. E., onde 
conste a identificação completa do candidato (nome, nacionalidade, nú-
mero e data de validade do cartão de identificação civil, número de cédula 
profissional, residência, contacto telefónico e de correio eletrónico);

b) Curriculum Vitae, preferencialmente no modelo europeu;
c) Plano de Gestão do Serviço, contendo as principais linhas de 

orientação estratégica que o candidato propõe, no horizonte temporal 
correspondente ao mandato, sem prejuízo de qualquer proposta de even-
tuais projetos de longo prazo que este entenda apresentar.

5 — Comissão de avaliação:
Elementos Efetivos:
Dr.ª Eugénia Maria Madureira Parreira, Diretora Clínica da Unidade 

Local de Saúde do Nordeste, que dirige os trabalhos;
Dr.ª António Afonso Salgado Ruano, Assistente Graduado Sénior 

de Ortopedia e Diretor do Serviço de Ortopedia da Unidade Local de 
Saúde do Nordeste;

Dr. Francisco Flaviano Gomes, Assistente Graduado Sénior de Otor-
rinolaringologia, e Diretor do Serviço de Otorrinolaringologia;

Elementos Suplentes:
Dr.ª Maria Conceição da Silva Cardoso, Assistente Graduada de 

Psiquiatria, Assessora da Direção Clínica da Unidade Local de Saúde 
do Nordeste;

Dr. João Paulo Lopes Montanha Assistente Graduado Sénior de Or-
topedia da Unidade Local de Saúde do Nordeste;

6 — Local de trabalho — o serviço irá ser prestado na Unidade Hos-
pitalar de Bragança podendo, no entanto, o mesmo ser desenvolvido em 
qualquer uma das Instituições que integram a Unidade Local de Saúde 
do Nordeste, E. P. E., bem como em outras Instituições com as quais a 
mesma tenha ou venha a ter acordos ou protocolos de colaboração.

7 — Conteúdo funcional e regime de vinculação — O conteúdo 
funcional da função encontra -se definido nos diplomas legais da car-
reira médica e o desempenho das mesmas será efetuado em regime de 
comissão de serviço privada, nos termos do Código do Trabalho, pelo 
período correspondente ao remanescente do atual mandato do Conselho 
de Administração da Unidade Local do Nordeste, E. P. E., com possibi-
lidade de renovação/prorrogação.

8 — Remuneração — A remuneração dos cargos dirigentes é definida 
por deliberação do Conselho de Administração, nos termos da sua Polí-
tica Salarial, e constará do acordo de comissão de serviço a celebrar.

9 — Métodos de seleção — A apreciação das candidaturas estará 
a cargo da comissão de avaliação, e incluirá uma entrevista com os 
candidatos para discussão e avaliação do curriculum vitae e do plano 
de gestão apresentados, cabendo a nomeação efetiva ao Conselho de 
Administração, sob proposta desta, após comunicação, por correio ele-
trónico, do sentido de decisão aos candidatos, acompanhada de proposta 
de avaliação quantitativa e qualitativa, e depois de decorrido o necessário 
período de audiência dos mesmos.

10 — Requisitos obrigatórios de admissão — podem ser admitidos 
a concurso os candidatos que reúnam, até ao termo do prazo de candi-
datura, os seguintes requisitos:

a) Estar integrado na carreira médica e inscrito na Ordem dos Médicos, 
tendo a situação perante a mesma devidamente regularizada.

b) Ser detentor da categoria de Assistente Graduado Cirurgia Geral, 
há, pelo menos, 2 anos, ou de Assistente Graduado Sénior de Cirurgia 
Geral.

c) Ter disponibilidade imediata para o início de funções.

11 — Requisitos preferenciais — Serão valorizados, no âmbito da 
seleção a efetuar, os critérios/elementos que se encontram previstos na ata 


