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desde que correspondam a modelos em vigor na empresa previamente 
aprovadas pelo Conselho de Administração, ou, não o sendo, desde que 
obtida aprovação prévia escrita do Diretor Geral de Contratos;

g) Outorgar os aditamentos a contratos, aprovados ao abrigo das com-
petências delegadas, ou aprovados pelo Conselho de Administração;

h) Responder a reclamações ou reservas formuladas relativamente 
aos atos administrativos praticados no âmbito da execução de contratos 
públicos, exceto nas matérias que impliquem resolução, revogação ou 
modificação objetiva do contrato que exceda o limite, por escola, de 
€ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil euros), acrescido de IVA à taxa 
legal em vigor;

i) Autorizar a realização de despesas com a reposição do equilíbrio 
financeiro no âmbito de contratos de empreitada de obras públicas até 
ao limite de € 50.000 (cinquenta mil euros) por escola;

j) Emitir declarações abonatórias e declarações de execução de 
obra;

k) Subscrever declarações sobre a conformidade técnica e legal dos 
elementos da solução das obras, ou outras, a apresentar junto do Tribunal 
de Contas ou outras entidades;

l) Ordenar oficiosamente, sob proposta do Diretor Coordenador gestor 
do contrato, a liberação parcial, total ou faseada de cauções prestadas 
no âmbito dos contratos públicos em que a Parque Escolar, E. P. E., seja 
parte, com reporte de tal informação à Direção Geral Administrativa e 
Financeira para efeitos da tramitação subsequente;

m) Decidir, sob proposta do Diretor Coordenador gestor do contrato, 
sobre quaisquer pedidos de liberação de cauções prestadas no âmbito 
dos contratos públicos em que a Parque Escolar, E. P. E., seja parte, 
com reporte, em caso de deferimento, à Direção Geral Administrativa 
e Financeira para efeitos da tramitação subsequente.

10.2 — As competências delegadas na alínea d) do número anterior 
não prejudicam as medidas aprovadas pelo Conselho de Administração 
sobre controlo de custos no âmbito dos contratos de empreitada de obras 
públicas, as quais, até revogação ou alteração expressa por deliberação 
daquele órgão, se mantêm em vigor na empresa.

11 — Na prática de quaisquer atos ao abrigo da presente delegação 
de competência devem ser respeitadas as normas legais aplicáveis, bem 
como as normas e procedimentos internos aprovados pelo Conselho de 
Administração da Parque Escolar, E. P. E..

12 — A autorização de realização de qualquer despesa ao abrigo da 
presente delegação de competências 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, E. P. E., e

b) Cumprimento do disposto nas normas legais aplicáveis sobre tal 
matéria, designadamente na Lei n.º 8/2012, de 21 de fevereiro.

13.1 — Nos termos do disposto no artigo 36.º do Código do Procedi-
mento Administrativo, os diretores gerais, a secretária geral e os diretores 
supra identificados, ficam autorizados a subdelegar, nos dirigentes hie-
rarquicamente de si dependentes ou em colaboradores por si designados 
para sua substituição em caso de ausência, falta ou impedimento, e os 
diretores coordenadores das delegações supra identificados ficam au-
torizados a subdelegar nos diretores de projeto hierarquicamente de si 
dependentes, as competências referidas nas alíneas a), e), j) e n) do n.º 1, 
nas alíneas a) a k) do n.º 2, nas alíneas a) a f), h), i), m), n) e o) a q) do 
n.º 3, na alínea f) do n.º 4, nas alíneas d) a h), j) e k) do n.º 5, na alínea c) 
do n.º 6, nas alíneas a), d), r), s), v), w), y), aa) e bb) do n.º 9.1.

13.2 — Mais ficam autorizados, o Diretor Geral da Delegação Sul, 
Dr. Filipe António Alves da Silva, e o Diretor Geral da Delegação Norte, 
Eng.º Luís José Borges Martins, a subdelegar, nos seus Adjuntos, as 
competências identificadas no número anterior, bem como as compe-
tências referidas nas alíneas b), l) e m) do n.º 10.1.

14 — Sem prejuízo dos direitos de direção, avocação e superinten-
dência, nos despachos de subdelegação de competências deve o subde-
legante especificar as competências subdelegadas ou quais os atos que 
o subdelegado fica autorizado a praticar.

15 — Nos termos do disposto no artigo 39.º do Código do Procedi-
mento Administrativo, o Conselho de Administração conserva, entre 
outros, os seguintes poderes:

a) Avocação a qualquer momento e independentemente de quaisquer 
formalidades, da resolução de todo e qualquer assunto que entenda con-
veniente, sem que implique revogação da presente deliberação;

b) Direção e controlo dos atos praticados pelo delegado, bem como 
a sua revogação ou modificação.

16 — Em todos os atos praticados no exercício das competências aqui de-
legadas, bem como das que forem subdelegadas, com exceção dos aplicáveis 
a ordens de pagamentos e similares, deverá, em cumprimento do disposto 
no artigo 38.º do Código do Procedimento Administrativo, ser utilizada a 
expressão “Ao abrigo da delegação de competências” ou “Ao abrigo da 
subdelegação de competências”, conforme o caso, fazendo -se menção 
à data, número e série do Diário da República em que a deliberação de 
delegação, ou o despacho de subdelegação, de competências foi publicado.

17 — Cada dirigente deve apresentar ao Conselho de Administração 
um relatório trimestral dos atos praticados ao abrigo da presente dele-
gação de competências, explicitando os compromissos assumidos que 
impliquem despesa, com indicação dos respetivos montantes.

18 — A presente deliberação produz efeitos a partir de 21 de março 
de 2012, considerando -se ratificados todos os atos praticados pelos 
supra identificados dirigentes, no âmbito das competências delegadas, 
entre tal data e a data da sua publicação no Diário da República e 
revoga todas as deliberações de delegação de competências até então 
em vigor na empresa.

19 de junho de 2012. — A Secretária -Geral, Leonor Maria Barros de 
Castro Relvas de Assunção, no uso de competência delegada.
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 UNIDADE LOCAL DE SAÚDE DO ALTO MINHO, E. P. E.

Deliberação (extrato) n.º 837/2012

Abertura de procedimento concursal comum para preenchimento 
de um posto de trabalho para a carreira médica, categoria
 de assistente, especialidade de Medicina Geral e Familiar

Em conformidade com o n.º 1 do artigo 15.º, do Decreto -Lei 
n.º 176/2009, de 04 de agosto e com a cláusula 2.ª, do acordo coletivo 
de trabalho, publicado no Boletim do Trabalho e Emprego, n.º 48, de 
29 de dezembro de 2011, torna -se público que, por deliberação de 22 
de Março de 2012, do Conselho de Administração, da Unidade Local 
de Saúde do Alto, E. P. E., aguardando -se, no decurso do presente 
procedimento, a devida autorização superior, nos termos do Despacho 
n.º 12083/2011, por parte do Secretário de Estado da Saúde, está aberto, 
pelo prazo de 10 dias úteis a contar da data de publicitação do presente 
aviso no Diário da República, um procedimento concursal comum 
para o preenchimento de um posto de trabalho para a carreira médica, 
categoria de assistente, especialidade de Medicina Geral de Familiar 
do mapa de pessoal da Unidade Local de Saúde do Alto Minho, EPE, 
(ULSAM, E. P. E.), na modalidade de contrato individual de trabalho 
por tempo indeterminado, nos termos do Código do Trabalho, ficando 
integrado na USF Atlântico.

1 — Nos termos do disposto no n.º 1, da cláusula 7.ª, do acordo 
coletivo de trabalho, publicado no Boletim do Trabalho e Emprego, 
n.º 48, de 29 de dezembro de 2011, o presente aviso será publicitado 
na página eletrónica da ULSAM (www.cham.min -saude.pt), a partir 
da data da publicação (no Diário da República), e por extrato, no 
prazo máximo de três dias úteis contado da mesma data, num jornal 
de expansão nacional.

2 — O procedimento concursal é válido para o preenchimento do 
posto de trabalho a ocupar, esgotando -se com o seu preenchimento.

3 — Âmbito do recrutamento e requisitos de admissão — podem 
candidatar -se ao presente procedimento concursal os candidatos que 
até à data limite de apresentação de candidaturas deste procedimento 
reúnam os seguintes requisitos:

a) Nacionalidade portuguesa, quando não dispensada pela Constitui-
ção, convenção internacional ou lei especial;

b) Ser titular do seguinte nível habilitacional, área de formação aca-
démica e profissional de acordo com a referência a seguir indicada: 
Licenciatura em Medicina, com o grau de especialista em Medicina 
Geral e Familiar.

3.1 — Não podem ser admitidos candidatos que, cumulativamente, 
se encontrem integrados nas carreiras, sejam titulares das catego-
rias em referência e, não se encontrando em mobilidade, ocupem 
postos de trabalho no mapa de pessoal da ULSAM, ou idênticos 
aos postos de trabalho para cuja ocupação se publicita o referido 
procedimento.

4 — Legislação aplicável — Decreto -Lei n.º 176/2009, de 04 de 
agosto, acordo coletivo de trabalho, publicado no Boletim do Trabalho 
e Emprego, n.º 41, de 08 de novembro de 2009, acordo coletivo de 
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trabalho, publicado no Boletim do Trabalho e Emprego, n.º 48, de 29 
de dezembro de 2011 e Código do Trabalho.

5 — Formalização das candidaturas:
5.1 — As candidaturas devem ser formalizadas mediante a apresen-

tação de requerimento, dirigido ao Presidente do Conselho de Adminis-
tração da Unidade Local de Saúde do Alto Minho, EPE e deve conter 
os seguintes elementos:

a) Identificação completa do candidato: nome, data de nascimento, 
sexo, nacionalidade, número de identificação fiscal, endereço postal e 
eletrónico, caso exista;

b) Identificação do procedimento concursal, com indicação da carreira, 
categoria e especialidade;

c) Estabelecimento ou serviço a que se encontra vinculado, bem como 
a relação jurídica de emprego público de que é titular;

d) Menção de que o candidato declara serem verdadeiros os fatos 
constantes da candidatura.

5.2 — Com a candidatura devem ser entregues fotocópias legíveis 
dos seguintes documentos:

a) Documento comprovativo da posse do grau de especialista na área 
de exercício a que respeita o concurso;

b) Documento comprovativo de inscrição na Ordem dos Médicos;
c) Cinco exemplares do Curriculum vitae, elaborados em modelo 

europeu, datados e assinados;

5.3 — A candidatura deve ser apresentada até ao termo do prazo 
referido no preâmbulo do presente aviso, pessoalmente na Rua José 
Espregueira, n.º 86, 4900 -871 Viana do Castelo, ou através de correio 
registado com aviso de receção para a mesma morada, considerando -se, 
neste caso, apresentado dentro do prazo, se o mesmo tiver sido expedido 
até ao termo do prazo fixado neste aviso.

5.4 — A formalização da candidatura só pode ser efetuada por estas 
vias, sob pena da sua não consideração.

5.5 — As falsas declarações prestadas pelos candidatos serão punidas 
nos termos da lei.

5.6 — Assiste ao Júri a faculdade de exigir a qualquer candidato, em 
caso de dúvida sobre a situação que descreve no seu currículo, a apre-
sentação de elementos comprovativos das suas declarações, bem como 
a exibição dos originais dos documentos apresentados.

5.7 — A falta de apresentação dos documentos exigidos no 
ponto 5.2, do presente aviso determina a exclusão dos candidatos, 
nos termos do n.º 8, da cláusula 16.ª, acordo coletivo de trabalho, 
publicado no Boletim do Trabalho e Emprego, n.º 48, de 29 de 
dezembro de 2011

6 — Local de trabalho — o trabalhador desenvolverá a sua atividade 
profissional na USF Atlântico -Centro de Saúde de Viana do Castelo, sita 
na cidade de Viana do Castelo, sem prejuízo do regime de mobilidade 
geral aplicável às relações jurídicas de emprego ao abrigo do Código 
do Trabalho.

7 — Métodos de seleção — nos termos da cláusula 22.ª, do acordo 
coletivo de trabalho, publicado no Boletim do Trabalho e Emprego, 
n.º 48, de 29 de dezembro de 2011, são adotados como métodos de 
seleção dos candidatos a avaliação e discussão curricular.

8 — Composição do júri — o júri terá a seguinte composição, sendo 
que o 1.º vogal efetivo substituirá o presidente nas suas faltas ou im-
pedimentos:

Presidente: Dr. António Manuel Monteiro Fradão, Assistente Graduado 
Sénior de Medicina Geral e Familiar, do Departamento do Agrupamento 
de Centros de Saúde da Unidade de Saúde do Alto Minho, E. P. E.

Vogais efetivos: Dr.ª Maria Filomena da Costa Alves Mendanha, 
Assistente Graduado Sénior de Medicina Geral e Familiar, da Unidade 
de Saúde Familiar—Gil Eanes da Unidade Local de Saúde do Alto 
Minho, E. P. E.

Dr.ª Ana Maria dos Santos Russo, Assistente de Medicina Geral e 
Familiar, da Unidade de Saúde Familiar Atlântico, da Unidade Local 
de Saúde do Alto Minho, E. P. E.

Vogais suplentes: Dr.ª Cristina Maria Ferreira Gomes, Assistente 
Graduado de Medicina Geral e Familiar, da Unidade de Saúde Familiar 
Atlântico, da Unidade Local de Saúde do Alto Minho, E. P. E.

Dr.ª Maria Bernardete da Silva Lopes, Assistente de Medicina Geral 
e Familiar, da Unidade de Saúde Familiar Atlântico, da Unidade Local 
de Saúde do Alto Minho, E. P. E.

9 — Posicionamento remuneratório:
9.1 — Por força do disposto no artigo 24.º, da Lei n.º 55 -A/2010, de 

31 de dezembro, mantido em vigor pelo artigo 20.º, da Lei n.º 64 -B/2011, 
de 30 de dezembro. Os procedimentos concursais a realizar devem 

 Despacho (extrato) n.º 8489/2012

Abertura de procedimento concursal comum para preenchimento 
de um posto de trabalho para a carreira médica,

categoria de assistente, especialidade de anestesiologia

Em conformidade com o n.º 1 do artigo 15.º, do Decreto -Lei 
n.º 176/2009, de 04 de agosto e com a cláusula 2.ª, do acordo coletivo 
de trabalho, publicado no Boletim do Trabalho e Emprego, n.º 48, de 
29 de dezembro de 2011, torna -se público que, por deliberação de 09 
de dezembro de 2011, do Conselho de Administração, da Unidade 
Local de Saúde do Alto, E. P. E., e por Despacho n.º 757/2012, de 
15 de Março, do Secretário de Estado da Saúde, está aberto, pelo 
prazo de 10 dias úteis a contar da data de publicitação do presente 
aviso no Diário da República, um procedimento concursal comum 
para o preenchimento de um posto de trabalho para a carreira médica, 
categoria de assistente, especialidade de Anestesiologia do mapa 
de pessoal da Unidade Local de Saúde do Alto Minho, E. P. E., 
(ULSAM, E. P. E.), na modalidade de contrato individual de traba-
lho por tempo indeterminado, nos termos do Código do Trabalho, 
ficando integrado na Unidade de Cuidados Intensivos do Hospital 
de Santa Luzia.

1 — Nos termos do disposto no n.º 1, da cláusula 7.ª, do acordo 
coletivo de trabalho, publicado no Boletim do Trabalho e Emprego, 
n.º 48, de 29 de dezembro de 2011, o presente aviso será publicitado 
na página eletrónica da ULSAM (www.cham.min -saude.pt), a partir da 
data da publicação (no Diário da República), e por extrato, no prazo 
máximo de três dias úteis contado da mesma data, num jornal de ex-
pansão nacional.

2 — O procedimento concursal é válido para o preenchimento do 
posto de trabalho a ocupar, esgotando -se com o seu preenchimento.

3 — Âmbito do recrutamento e requisitos de admissão — podem 
candidatar -se ao presente procedimento concursal os candidatos que 
até à data limite de apresentação de candidaturas deste procedimento 
reúnam os seguintes requisitos:

a) Nacionalidade portuguesa, quando não dispensada pela Constitui-
ção, convenção internacional ou lei especial;

b) Ser titular do seguinte nível habilitacional, área de formação aca-
démica e profissional de acordo com a referência a seguir indicada: 
Licenciatura em Medicina, com o grau de especialista em anestesiologia.

3.1 — Não podem ser admitidos candidatos que, cumulativamente, 
se encontrem integrados nas carreiras, sejam titulares das catego-
rias em referência e, não se encontrando em mobilidade, ocupem 
postos de trabalho no mapa de pessoal da ULSAM, ou idênticos 
aos postos de trabalho para cuja ocupação se publicita o referido 
procedimento.

4 — Legislação aplicável — Decreto -Lei n.º 176/2009, de 04 de 
Agosto, acordo coletivo de trabalho, publicado no Boletim do Traba-

circunscrever -se ao preenchimento de postos de trabalho ao nível da 
categoria de ingresso.

9.2 — A remuneração a atribuir aos postos de trabalho objeto de 
recrutamento deve respeitar o princípio da equiparação remuneratória 
prevista no artigo 34.º, da Lei n.º 64 -B/2011, de 30 de dezembro, e 
em consequência não pode exceder o montante previsto para a mesma 
categoria na carreira especial médica para trabalhadores com contrato 
em funções públicas.

10 — As atas do júri onde constam os parâmetros de avaliação e a 
respetiva ponderação de cada um dos métodos de seleção a utilizar, a 
grelha classificativa e o sistema de valoração final, são facultadas aos 
candidatos sempre que solicitadas.

11 — Lista unitária de ordenação final dos candidatos:
11.1 — A lista unitária de ordenação final dos candidatos aprovados é 

notificada, nos termos do disposto no n.º 2, da cláusula 18.ª, do acordo 
coletivo de trabalho, publicado no Boletim do Trabalho e Emprego, 
n.º 48, de 29 de dezembro de 2011.

11.2 — A lista unitária de ordenação final dos candidatos, após homo-
logação do Conselho de Administração da ULSAM, E. P. E. é publicada 
na 2.ª série do Diário da República, afixada em local visível e público 
das instalações da ULSAM, E. P. E. e disponibilizada na respetiva pá-
gina eletrónica.

18 de junho de 2012. — O Presidente do Conselho de Administração, 
António Franklim Ribeiro Ramos.
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