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condicionalismos legais, os regulamentos aplicáveis e as orientações
técnicas do Conselho Diretivo:
2.1 — Autorizar os apoios previstos no âmbito da promoção e proteção
das crianças e jovens em perigo;
2.2 — Celebrar contratos com amas e famílias de acolhimento para
crianças e jovens e para idosos e adultos com deficiência e autorizar os
montantes referentes à retribuição, manutenção do acolhido e despesas
extraordinárias;
2.3 — Autorizar as despesas de alojamento para pessoas e famílias
em situações de desalojamento em caso de emergência social, até um
máximo de 7 dias;
2.4 — Autorizar as rendas de casa para pessoas e famílias em situações de desalojamento em caso de emergência social, até um máximo
de 3 meses;
2.5 — Autorizar os atos necessários aos cuidados de saúde, viagens
e permanências dos utentes fora dos estabelecimentos e de famílias de
acolhimento, bem como as despesas inerentes;
2.6 — Decidir sobre a suspensão da licença de funcionamento concedida aos estabelecimentos de apoio social com fins lucrativos;
2.7 — Conceder autorizações provisórias de funcionamento às instituições particulares de solidariedade social (IPSS), quando se verifiquem
as condições legalmente previstas;
2.8 — Desenvolver as ações necessárias ao exercício da ação tutelar
pelo ISS, I. P., nos termos da lei;
2.9 — Desenvolver as ações necessárias ao exercício das competências legais em matéria de apoio a menores em risco, de adoção e de
apoio aos tribunais nos processos tutelares cíveis;
2.10 — Dar parecer sobre os projetos de registo das IPSS e proceder ao
licenciamento das atividades de apoio social, quando legalmente previsto;
2.11 — Promover a criação e dinamização de projetos de incidência
comunitária, em articulação com outros serviços e entidades, bem como
integrar os conselhos locais de ação social (CLAS) da rede social;
2.12 — Designar os representantes do ISS, I. P., nos núcleos de inserção social (NLI) bem como noutras estruturas locais de ação social;
2.13 — Colaborar na ação inspetiva e fiscalizadora do cumprimento
dos direitos e obrigações dos beneficiários, das IPSS e de outras entidades
privadas que exerçam apoio social;
2.14 — Gerir os estabelecimentos integrados.
3 — Em matéria da Unidade de Apoio à Direção, desde que, precedendo o indispensável e prévio cabimento orçamental, sejam observados
os pressupostos, os condicionalismos legais, os regulamentos aplicáveis
e as orientações técnicas do Conselho Diretivo:
3.1 — Assegurar a gestão dos recursos financeiros e patrimoniais, das
instalações e equipamento que estejam afetos aos respetivos serviços,
em articulação com os competentes serviços centrais.
3.2 — Representar o ISS, I. P., junto dos serviços e organismos competentes, nos atos de registo imobiliário do património do Instituto
situado no âmbito geográfico da sua atuação, bem como nos demais
atos acessórios necessários à respetiva execução;
3.3 — Autorizar a realização de despesas com a locação, aquisição
de bens e serviços e com empreitadas de obras públicas necessárias
para o funcionamento dos serviços do centro distrital até ao limite de
€ 25.000,00;
3.4 — Determinar a realização de inquéritos obrigatórios na sequência
de acidentes de viação e nomear os respetivos instrutores;
3.5 — Autorizar a requisição de guias de transporte;
3.6 — Autorizar a realização de despesas de transporte, de reparação
de viaturas e com a aquisição de peças, combustíveis e lubrificantes até
ao limite, em cada caso, de € 2.000,00;
3.7 — Autorizar as despesas com fundos fixos até ao limite máximo
que lhes for fixado pelo Conselho Diretivo;
3.8 — Autorizar o abate de material de utilização permanente afeto
ao respetivo centro distrital cujo valor patrimonial não exceda o valor
de € 99.760,00;
3.9 — Efetuar recebimentos e pagamentos, em conformidade com as
autorizações e orientações recebidas dos serviços centrais;
3.10 — Assegurar as ligações com as instituições de crédito, previamente autorizadas.
3.11 — Apresentar queixas-crime em nome e no interesse do ISS, I. P.,
relativamente a factos ocorridos na área de intervenção própria do
respetivo centro distrital;
3.12 — Autorizar o pagamento das multas, preparos e custas judiciais
nos processos e ações judiciais em que a representação do ISS, I. P. seja
assegurada pelo centro distrital;
3.13 — Reclamar os créditos da segurança social em sede de quaisquer
processos jurídicos, nomeadamente, processos de falência e insolvência,
de execução e natureza fiscal, cível e laboral e requerer, na qualidade
de credor, a declaração e insolvência;
3.14 — Em matéria de contraordenações, no âmbito do previsto no
artigo 3.º da Lei n.º 107/2009, de 14 de setembro, que aprovou o novo
regime processual aplicável às contraordenações laborais e de segurança

social, e da alínea f) do n.º 2 do artigo 5.º do Decreto-Lei n.º 83/2012,
de 30 de março, na sua redação atual;
3.15 — Aplicar admoestações, coimas e sanções acessórias pela prática de infrações ao direito da segurança social no âmbito das relações
jurídicas de vinculação, contributiva e prestacional, bem como despachar
e arquivar os mesmos processos;
3.16 — Aplicar admoestações e coimas pela prática de contraordenações no âmbito dos estabelecimentos de apoio social, bem como despachar e arquivar os mesmos processos, à exceção dos casos em que seja
proposta a aplicação conjunta de coima e de sanção acessória, matéria
que o Conselho Diretivo reservou à respetiva Presidente.
3.17 — Decidir as reclamações do atendimento de acordo com os
imperativos legais e regulamentares, e bem assim identificar e implementar as ações de melhoria corretiva ou preventiva que resultem dessas
mesmas reclamações;
3.18 — Promover, nos termos das orientações do Conselho Diretivo, a
modernização dos serviços, a qualidade e uniformidade de atendimento
e relacionamento com o público, bem como a adequada circulação da
informação.
3.19 — Propor os horários mais adequados ao funcionamento dos
serviços.
3.20 — Promover as ações adequadas ao exercício pelos interessados
do direito à informação e à reclamação.
4 — Em matéria de recursos humanos, afetos à Unidade de Desenvolvimento Social e Programas e à Unidade de Apoio à Direção:
4.1 — Aprovar os mapas de férias e autorizar as respetivas alterações,
bem como a acumulação com as férias do ano seguinte;
4.2 — Autorizar férias antes da aprovação do mapa anual de férias,
bem como o gozo interpolado de férias, nos termos da lei aplicável;
4.3 — Despachar os pedidos de justificação de faltas;
4.4 — Decidir sobre os meios de prova dos motivos justificativos das
faltas ao serviço invocados pelos trabalhadores;
4.5 — Despachar os pedidos de tratamento ambulatório e de dispensa
para consultas médicas ou exames complementares de diagnóstico;
4.6 — Autorizar as deslocações em serviço em território nacional, bem
como as ajudas de custo e o reembolso de transporte a que haja lugar.
5 — Nas faltas, ausências ou impedimentos do Diretor de Segurança
Social do Centro Distrital do Porto, a sua substituição cabe à Diretora
Adjunta de Segurança Social do Centro Distrital do Porto, licenciada
Maria do Rosário de Magalhães Loureiro.
6 — O presente despacho produz efeitos imediatos e por força da
sua entrada em vigor ficam desde já ratificados todos os atos entretanto
praticados pela dirigente em causa, no âmbito das matérias abrangidas
pela presente subdelegação de competências, nos termos do disposto do
artigo 164.º do Código do Procedimento Administrativo.
28 de novembro de 2016. — O Diretor do Centro Distrital do Porto,
Nuno Miguel Borges Pinheiro Cardoso.
210058323

SAÚDE
Gabinete do Secretário de Estado Adjunto
e da Saúde
Despacho n.º 14872/2016
Nos termos e ao abrigo do disposto nos n.os 1 e 2 do artigo 44.º e do
artigo 46.º do Código do Procedimento Administrativo, aprovado pelo
Decreto-Lei n.º 4/2015, de 7 de janeiro, e no artigo 9.º da Lei n.º 2/2004,
de 15 de janeiro, na redação dada pela Lei n.º 51/2005, de 30 de agosto,
e no uso da faculdade que me foi conferida pelo Despacho n.º 120/2016,
do Ministro da Saúde, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 3,
de 6 de janeiro de 2016, subdelego, com a faculdade de subdelegar, no
Diretor-Geral da Saúde, licenciado Francisco Henrique Moura George,
os poderes necessários para a prática dos seguintes atos:
1 — No âmbito da gestão interna dos recursos humanos:
a) Autorizar a prestação e o pagamento do trabalho suplementar, nos
termos do artigo 120.º da Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas,
aprovada pela Lei n.º 35/2014, de 20 de junho;
b) Autorizar pedidos de equiparação a bolseiro no País ou no estrangeiro, nos termos do Decreto-Lei n.º 272/88, de 3 de agosto, e do
Decreto-Lei n.º 282/89, de 23 de agosto;
c) Autorizar a inscrição e participação dos trabalhadores em funções
públicas em estágios, congressos, reuniões, seminários, colóquios, cursos
de formação ou outras iniciativas semelhantes que ocorram fora do território nacional, incluindo os destinados a assegurar a presença portuguesa
em quaisquer reuniões ou instâncias de âmbito europeu, do Conselho da
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Europa e da Organização Mundial da Saúde, nos termos da legislação
aplicável e com observância do disposto no Despacho n.º 6411/2015, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 111, de 9 de junho de 2015;
d) Autorizar a atribuição de telemóvel, nos termos do n.º 6 da Resolução do Conselho de Ministros n.º 112/2002, de 1 de agosto;
2 — No âmbito da gestão orçamental:
a) Autorizar a realização de despesas com empreitadas de obras
públicas, locação e aquisição de bens e serviços até ao montante de
€ 1.500.000,00 previstos nos n.os 1 e 2 do artigo 17.º do Decreto-Lei
n.º 197/99, de 8 de junho, e para os efeitos do disposto no artigo 109.º do
Código dos Contratos Públicos, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 18/2008,
de 29 de janeiro;
b) Designar os júris e delegar a competência para proceder à audiência prévia mesmo nos procedimentos cujo valor exceda o agora
subdelegado;
c) Proceder à prática dos atos consequentes ao ato de autorização
da escolha e início do procedimento cujo valor não exceda o agora
subdelegado;
d) Conceder adiantamentos a empreiteiros e a fornecedores de bens e
serviços de preço de valor igual ou superior a € 100.000,00, desde que
respeitados os condicionalismos previstos nos n.os 1 e 2 do artigo 292.º do
Código dos Contratos Públicos, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 18/2008,
de 29 de janeiro;
e) Autorizar a realização de arrendamentos para instalação dos serviços, nos termos do artigo 20.º do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de junho,
aprovar as minutas e celebrar os respetivos contratos, quando a renda
anual não exceda o montante de €199.519,16;
f) Exercer as competências relativas ao Centro de Atendimento do SNS.
3 — O Diretor-Geral apresentar-me-á, com uma periodicidade semestral, um relatório síntese com elementos estatísticos e de custos relativos
aos atos praticados ao abrigo do presente despacho.
4 — O presente despacho produz efeitos desde 26 de novembro de
2015, ficando ratificados todos os atos entretanto praticados no âmbito
das competências ora delegadas.
9 de novembro de 2016. — O Secretário de Estado Adjunto e da
Saúde, Fernando Manuel Ferreira Araújo.
210058397
Despacho n.º 14873/2016
Nos termos dos n.os 1 e 2 do artigo 44.º e do artigo 46.º do Código do
Procedimento Administrativo, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 4/2015, de 7 de
janeiro, de harmonia com o estabelecido n.º 3 do artigo 5.º do Decreto-Lei
n.º 27/2012, de 8 de fevereiro, retificado pela Declaração de Retificação
n.º 18/2012, de 5 de abril, e alterado pelo Decreto-Lei n.º 68/2013, de 17 de
maio, e com o disposto na alínea l) do n.º 1 do artigo 21.º da lei-quadro
dos institutos públicos, aprovada pela Lei n.º 3/2004, de 15 de janeiro,
republicada em anexo ao Decreto-Lei n.º 5/2012, de 17 de janeiro, na sua
redação atual, e no uso da faculdade que me foi conferida pelo Despacho
n.º 120/2016, do Ministro da Saúde, publicado no Diário da República,
2.ª série, n.º 3, de 6 de janeiro de 2016, subdelego, com a faculdade de
subdelegar, no Conselho Diretivo do Instituto Nacional de Saúde Doutor
Ricardo Jorge, I. P., os poderes necessários para a prática dos seguintes atos:
1 — No âmbito da gestão interna dos recursos humanos:
a) Autorizar a prestação e o pagamento do trabalho suplementar, nos
termos do artigo 120.º da Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas,
aprovada pela Lei n.º 35/2014, de 20 de junho;
b) Autorizar pedidos de equiparação a bolseiro no País ou no estrangeiro, nos termos do Decreto-Lei n.º 272/88, de 3 de agosto, e do
Decreto-Lei n.º 282/89, de 23 de agosto;
c) Autorizar a inscrição e participação dos trabalhadores em funções
públicas em estágios, congressos, reuniões, seminários, colóquios, cursos
de formação ou outras iniciativas semelhantes que ocorram fora do território nacional, incluindo os destinados a assegurar a presença portuguesa
em quaisquer reuniões ou instâncias de âmbito europeu, do Conselho da
Europa e da Organização Mundial da Saúde, nos termos da legislação
aplicável e com observância do disposto no Despacho n.º 6411/2015,
publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 111, de 9 de junho de 2015;
d) Autorizar a atribuição de telemóvel, nos termos do n.º 6 da Resolução do Conselho de Ministros n.º 112/2002, de 1 de agosto.
2 — Considerando o disposto no n.º 3 do artigo 38.º da Lei n.º 3/2004,
de 15 de janeiro, na redação conferida pelo Decreto-Lei n.º 5/2012, de
17 de janeiro, subdelego a prática dos seguintes atos:
a) Designar os júris e delegar a competência para proceder à audiência
prévia, mesmo nos procedimentos de valor superior ao previsto na Lei
n.º 3/2004, de 15 de janeiro;

b) Conceder adiantamentos a empreiteiros e a fornecedores de bens e
serviços de preço de valor igual ou superior a € 100.000,00, desde que
respeitados os condicionalismos previstos nos n.os 1 e 2 do artigo 292.º do
Código dos Contratos Públicos, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 18/2008,
de 29 de janeiro.
3 — O presidente do Conselho Diretivo do Instituto Nacional de Saúde
Doutor Ricardo Jorge, I. P., apresentar-me-á, com uma periodicidade
semestral, um relatório síntese com elementos estatísticos e de custos
relativos aos atos praticados ao abrigo do presente despacho.
4 — O presente despacho produz efeitos desde 26 de novembro de
2015, ficando ratificados todos os atos entretanto praticados no âmbito
das competências ora delegadas.
9 de novembro de 2016. — O Secretário de Estado Adjunto e da
Saúde, Fernando Manuel Ferreira Araújo.
210058412

Administração Regional de Saúde de Lisboa
e Vale do Tejo, I. P.
Aviso (extrato) n.º 15405/2016
Em cumprimento do disposto no artigo 4.º da Lei n.º 35/2014, de 20 de
junho, torna-se público que, na sequência de procedimento concursal
aberto por aviso n.º 2619/2013, publicado no Diário da República,
2.ª série, n.º 38 de 22 de fevereiro de 2013, foi celebrado contrato de
trabalho em funções públicas por tempo indeterminado, com efeitos a
partir de 16 de novembro de 2015, com a trabalhadora Maria do Céu
Santos Oliveira Mendonça, para o preenchimento de um posto de trabalho da categoria de Enfermeiro, da carreira especial de enfermagem,
do mapa de pessoal da Administração Regional de Saúde de Lisboa e
Vale do Tejo, I. P./ACES Amadora, com a remuneração base definida
nos termos do Decreto-Lei n.º 122/2010, de 11 de novembro, correspondente a 1.252,71 €.
Para efeitos do disposto no n.º 1 do artigo 46.º da Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas, anexo da Lei n.º 35/2014 de 20/6, o júri para
o período experimental terá a seguinte composição:
Presidente: Enfermeira Ana Maria Ferreira Simões Silvestre, Vogal
do Conselho Clínico e da Saúde do ACES Amadora.
1.º Vogal efetivo: Enfermeiro Chefe José Cassiano Batista Navalhas, do ACES Amadora que substituirá o Presidente nas suas faltas e
impedimentos.
2.º Vogal efetiva: Enfermeira Chefe Maria Isabel Fernandes Simões,
do ACES Amadora.
1.º Vogal suplente: Enfermeira Chefe Maria João Silva Bernardo
Ferreira, do ACES Amadora.
2.º Vogal suplente: Enfermeiro Chefe Paulo Jorge Oliveira Moita,
do ACES Amadora.
O período experimental inicia-se com a celebração do contrato e tem
duração de 90 dias, nos termos do disposto no n.º 1 do artigo 19.º do
Decreto-Lei n.º 248/2009, de 22 de setembro.
28 de setembro de 2016. — O Vogal do Conselho Diretivo, Nuno
Venade.
210057838
Aviso (extrato) n.º 15406/2016
Em cumprimento do disposto no artigo 4.º da Lei n.º 35/2014, de
20 de junho, torna-se público que, na sequência de procedimento
concursal aberto por aviso n.º 2619/2013, publicado no Diário da
República, 2.ª série, n.º 38, de 22 de fevereiro de 2013, foi celebrado
contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado,
com efeitos a partir de 23 de novembro de 2015, com a trabalhadora
Cláudia Maria Teixeira Pereira Marinho, para o preenchimento
de um posto de trabalho da categoria de Enfermeiro, da carreira
especial de enfermagem, do mapa de pessoal da Administração
Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo, I. P./ACES Lisboa
Ocidental e Oeiras, com a remuneração base definida nos termos
do Decreto-Lei n.º 122/2010, de 11 de novembro, correspondente
a 1.201,48€.
Para efeitos do disposto no n.º 1 do artigo 46.º da Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas, anexo da Lei n.º 35/2014, de 20/6, o júri
para o período experimental terá a seguinte composição:
Presidente: Maria Helena Santos Martins, Enfermeira Chefe da ARS
de Lisboa e Vale do Tejo/ACES de Lisboa Ocidental e Oeiras.

