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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 competências fica condicionada à verificação 
cumulativa 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 das competências ora 
subdelegadas, 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 subdelegação de competências”, 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.

Artigo 3.º

Todos os atos praticados ao abrigo da presente subdelegação de com-
petências 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 15 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 competências, desde aquela data até à da sua 
publicação no Diário da República.

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

310518939 

 Despacho n.º 5165/2017

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

dimento Administrativo e nos termos do Despacho de Subdelegação de 
Poderes do Diretor -Geral de Investimento, Eng.º José Victor de Macedo 
e Brito Pereira Nunes, de 11 de maio de 2017, subdelego, no âmbito 
do encerramento das intervenções de requalificação das escolas já em 
operação, nos Gestores de Contrato, Eng.º Bruno Vieira, Eng.ª Catarina 
Costa, Eng.º Nuno Abreu, Eng.º Fernando Sousa, Eng.º Joana Car-
rilho, Eng.º João Gomes, Eng.º Rui Carreira, Eng.º Paulo Borges, 
Eng.ª Sónia Silva, Eng.º Vasco Silva, Arqt.º António Silva, Arqt.º Gil 
Silva e Arqt.ª Susana Gomes, nomeados para integrarem as Unidades 
Temporárias de Encerramento de Processos Norte, através do Despacho 
PCA/07/2017, do Presidente do Conselho de Administração, Dr. Luís 
Flores de Carvalho, de 11 de maio de 2017, os poderes que me foram 
subdelegados no artigo 1.º do supra referido Despacho de Subdelegação 
de Poderes de 11 de maio de 2017, 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 pertencentes a intervenções de 
requalificação, 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) 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 competências, com reporte de tal infor-
mação à Secretária -Geral.

2 — Os poderes mencionados no número anterior são subdelegados 
sem faculdade de subdelegação, podendo ser exercidos mediante decisão 
de cada um dos gestores nomeados.

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

de competências fica sujeita ao cumprimento das seguintes regras:
a) Na prática de quaisquer atos ao abrigo da presente subdelegação 

de competências 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 competências fica condicionada à verificação 
cumulativa 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 das competências ora 
subdelegadas, 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 subdelegação de competências”, 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.

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

petências serão reportados mensalmente ao subdelegante.
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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 quais-

quer 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 15 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 competências, desde aquela 
data até à da sua publicação no Diário da República.

15 de maio de 2017. — O Diretor da Divisão de Investimento Norte 
da Parque Escolar, António Jorge Martins Fernandes Dias.

310519157 

PARTE H

 MUNICÍPIO DE ALCANENA

Aviso n.º 6515/2017
1 — Nos termos do n.º 2 do artigo 33.º da Lei Geral do Trabalho em 

Funções Públicas, aprovada pelo artigo 2.º da Lei n.º 35/2014, de 20 
de junho, e do artigo 19.º da Portaria n.º 83 -A/2009, de 22 de janeiro, 
alterada pela Portaria n.º 145 -A/2011, de 6 de abril, torna -se publico 
que de acordo com a deliberação da Câmara Municipal de 15.05.2017, 
se encontra aberto, pelo período de 10 dias úteis, a contar da data da 
publicação do presente aviso no Diário da República, procedimento 
concursal comum, para constituição de relação jurídica de emprego 
publico, no regime de contrato de trabalho em funções públicas por 
tempo determinável, para preenchimento de 5 postos de trabalho da 
carreira e categoria de assistente operacional, área funcional sapadores 
florestais.

2 — Legislação aplicável — Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, Portaria 
n.º 83 -A/2009 de 22 de janeiro, com a nova redação dada pela Portaria 
n.º 145 -A/2011 de 06 de abril e Lei n.º 82 -B/2014 de 31 de dezembro, 
Lei n.º 42/2016 de 28 de dezembro e Decreto -Lei n.º 29/2001, de 3 de 
fevereiro.

3 — Tendo em atenção que a consulta prévia à Entidade Centraliza-
dora para a Constituição de reservas de recrutamento (ECCRC) prevista 
no n.º 1 do artigo 4.º da Portaria n.º 83 -A/2009, de 22 de janeiro, está 
temporariamente dispensada uma vez que ainda não foi publicitado 
qualquer procedimento concursal para constituição de reserva de recru-
tamento e até à sua publicitação fica temporariamente dispensada a obri-
gatoriedade da referida consulta. Para efeitos do disposto no artigo 4.º da 
Portaria n.º 48/2014, de 26 de fevereiro e artigo 24.º da Lei n.º 80/2013, 
de 28 de novembro de acordo com o despacho do Secretário de Estado 
da Administração Local datado de 15 de julho de 2014, “as autarquias 
locais não estão sujeitas à obrigação de consulta prévia à Direção -Geral 
de Qualificação dos Trabalhadores (INA), prevista naquela portaria”.

4 — Local de Trabalho — Área do Município de Alcanena
5 — Caracterizações do posto de trabalho — Funções de natureza 

executiva, de caráter manual ou mecânico, enquadradas em diretivas 
gerais bem definidas e com graus de complexidade variáveis. Execução 
de tarefas de apoio elementares, indispensáveis ao funcionamento dos 
órgãos e serviços, podendo comportar esforço físico. Responsabilidade 
pelo equipamento à sua guarda e pela sua correta utilização, procedendo, 
quando necessário, à manutenção e reparação dos mesmos (anexo à 
Lei n.º12 -A/2008 de 27 de fevereiro — caracterização das carreiras 
gerais — carreira de Assistente Operacional, categoria Assistente Ope-
racional). Promover ações de silvicultura preventiva (roças de mato, 
limpezas do povoamento, manutenção e beneficiação da rede divisional, 
linhas quebra -fogo, construção e beneficiação de infraestruturas (pontos 
de água, postos de vigia, parques de lazer, etc.), podas e desramações; 
reparações de caminhos florestais no interior dos povoamentos ou de 
acesso a estes, compartimentação dos povoamentos através da planta-
ção de espécies adequadas, nomeadamente as que apresentem maior 
resistência à propagação do fogo; Promover ações de sensibilização 
(demonstrações das boas práticas na utilização do fogo, demonstração 
da boa execução de determinadas práticas de silvicultura preventiva, 
distribuição de folhetos informativos sobre a necessidade dos proprie-
tários limparem as suas matas e sobre os cuidados a ter com o uso do 
fogo durante a época de maior perigo de incêndio; Promover ações de 
vigilância, 1.ª intervenção, apoio ao combate, rescaldo e vigilância pós-
-incêndio. Assegurar todas as ações necessárias ao bom funcionamento 
dos serviços que necessitem da sua colaboração; e exercer as demais 

funções, procedimentos, tarefas ou atribuições que lhe são cometidas 
por lei, pelo Regulamento de Organização dos Serviços Municipais, 
deliberações, despacho ou determinação superior.

6 — Posicionamento remuneratório — Tendo em conta a alínea f) 
do artigo 2.º da Portaria 83 -A/2009 de 22 janeiro, alterada pela Portaria 
n.º 145 -A/2011 de abril o procedimento concursal tem como posiciona-
mento remuneratório de referência: 1.ª posição, nível remuneratório 1 
(557,00€) da carreira e categoria de assistente operacional.

O respetivo posicionamento remuneratório terá presente o preceitua do 
no artigo 38.º da Lei n.º 35/2014 de 22 de junho, conjugado com o 
artigo 19.º da Lei n.º 42/2016 de 28 de dezembro.

7 — Os contratos de trabalho a celebrar têm a duração incerta, durando 
pelo tempo do financiamento da candidatura para a criação de equipas de 
sapadores florestais de acordo com os termos e condições estabelecidas 
no Protocolo de Colaboração entre o IFAP (Instituto de Financiamento 
da Agricultura e Pescas, IP, o Município de Alcanena e a Autoridade 
Florestal Nacional, devidamente homologado pelo Senhor Secretário de 
Estado do Desenvolvimento Rural e das Florestas e normas aplicáveis 
do Decreto -Lei n.º 8/2017, de 9 de janeiro.

8 — Requisitos de admissão: Os previstos no artigo 17.º da Lei 
n.º 35/2014 de 20 de junho.

9 — Âmbito do Recrutamento — Nos termos do previsto no n.º 5 
do artigo 30.º da Lei Geral do Trabalho em Funções Publicas podem 
candidatar -se os trabalhadores com vínculo de emprego público a termo 
ou candidatos sem vínculo de emprego publico. Podem ainda, candidatar-
-se trabalhadores detentores de um vínculo de emprego publico por tempo 
indeterminado, nos termos das alíneas a) a c) do n.º 1 do artigo 35.º da 
mesma Lei: Trabalhadores integrados na mesma carreira, a cumprir ou 
a executar diferente atribuição, competência ou atividade do órgão ou 
serviço em causa; Trabalhadores integrados na mesma carreira, a cumprir 
ou a executar qualquer atribuição, competência ou atividade de outro 
órgão ao serviço ou que se encontrem em situação de requalificação; 
Trabalhadores integrados em outras carreiras.

10 — Cumulação de funções — Nos termos da alínea l) do n.º 3 
do artigo 19.º da Portaria n.º 83 -A/2009, de 22 de janeiro, alterada 
pela Portaria n.º 145 -A/2011, de 6 de abril, não podem ser admitidos 
candidatos que, cumulativamente se encontrem integrados na carreira, 
sejam titulares da categoria e, não se encontrando em situação de requa-
lificação, ocupem postos de trabalho previstos no mapa de pessoal da 
Câmara Municipal de Alcanena, idênticos aos postos de trabalho para 
cuja ocupação se publicita o presente procedimento.

11 — Nível Habilitacional exigido — Escolaridade obrigatória con-
soante a idade.

12 — Formalização e prazo das candidaturas: As candidaturas deverão 
ser formalizadas mediante impresso próprio fornecido aos candidatos 
ou impresso da página eletrónica do Município (www.cm -alcanena.pt), 
podendo ser entregues pessoalmente, remetidos pelo correio, com aviso 
de receção até ao termo do prazo estabelecido, para Recursos Humanos 
da Câmara Municipal, Praça 8 de Maio, 2380 -037 Alcanena.

13 — Métodos de seleção: Nos termos do n.º 6 do artigo 36.º, da Lei 
n.º 35/2014, de 20 de junho, e artigo 6.º da Portaria n.º 83 -A/2009, de 22 
de janeiro, na redação da Portaria n.º 145 -A/2011 de 6 de abril, o método 
de seleção a utilizar é único: Avaliação Curricular — (AC)

13.1 — Avaliação Curricular — visa analisar a qualificação dos candi-
datos, designadamente a habilitação académica ou profissional, percurso 
profissional, relevância da experiencia adquirida e da formação realizada, 
tipo de funções exercidas e avaliação de desempenho obtidas. Para tal 
serão considerados os elementos de meios relevância para o posto de 
trabalho a ocupar e que serão os seguintes: Habilitação Académica 


