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d) Autorizar, dentro dos limites estabelecidos pelo respetivo orçamento 
anual, transferências de verbas subordinadas à mesma classificação 
orgânica, bem como a antecipação de duodécimos com os limites fi-
xados na lei;

e) Autorizar a realização de despesas relativas a aquisições urgentes 
e inadiáveis efetuadas a pronto por conta do fundo de maneio;

f) Autorizar os Pedidos de Autorização de Pagamento (PAP) relati-
vamente a despesas cuja contratação ou realização foram previamente 
aprovadas;

g) Movimentar as contas bancárias em conformidade com a legislação 
em vigor e as diretrizes internas;

h) Proceder à adjudicação e respetiva notificação relativamente a 
procedimentos cuja decisão de contratação tenha sido tomada pelo 
Inspetor -geral, ou por cargo dirigente de grau hierárquico inferior.

1.2 — Da gestão de recursos humanos:
i) Autorizar deslocações em serviço e a concessão de abonos, antecipa-

dos ou não, de ajudas de custo e transporte, com exceção das resultantes 
da utilização de avião, bem como o processamento das correspondentes 
despesas com a aquisição de bilhetes ou títulos de transporte, dentro dos 
condicionalismos legais, relativas a deslocações previamente autorizadas, 
com exceção do pessoal nomeado para cargos dirigentes;

ii) Proceder à homologação das avaliações de desempenho, com 
exceção das atribuídas ao pessoal dirigente.

2 — O presente despacho ratifica todos os atos praticados, no âmbito 
dos poderes agora delegados, entre a data da produção dos seus efeitos 
e a data da sua publicação.

3 — Pelo presente despacho fica a Diretora do Departamento de 
Administração e Logística autorizada a subdelegar, no todo ou em parte, 
na Chefe de Divisão de Apoio à Gestão, no Chefe de Divisão de Gestão 
dos Recursos Humanos, bem como no Chefe de Divisão de Gestão de 
Recursos Patrimoniais, as competências ora delegadas que se mostrem 
necessárias ao eficaz funcionamento dos serviços.

4 — O presente despacho produz efeitos desde a data de 1 de março 
de 2013.

12 de março de 2013. — O Inspetor -Geral, em substituição, Fran-
cisco Lopes.

206839628 

 Instituto do Emprego e da Formação Profissional, I. P.

Deliberação (extrato) n.º 802/2013
Ao abrigo do disposto no artigo 14.º, n.º 1, do Decreto -Lei 

n.º 143/2012, de 11 de julho, que estabeleceu a nova orgânica do 
Instituto do Emprego e da Formação Profissional, I. P. (IEFP, I. P.), 
e no artigo 5.º, n.º 4 da Portaria n.º 319/2012, de 12 de outubro, que 
aprovou os Estatutos do IEFP, I. P., e do artigo 27.º da Lei n.º 2/2004, 
com a redação da Lei n.º 64/2011, de 22 de dezembro, que estabelece 
o Estatuto do Pessoal Dirigente da Administração Central, Local e 
Regional do Estado (EPD), por deliberação do Conselho Diretivo de 
14 de março de 2013, e até à conclusão do procedimento concursal 
para recrutamento e provimento do referido cargo, foi nomeado, em 
regime de substituição, Diretor do Centro de Emprego e Formação 
Profissional de Vila Real, o licenciado Marco António Peres Teixeira 
da Silva, que detém a competência técnica e aptidão para o exercício 
das funções, conforme evidencia a respetiva nota curricular em anexo, 
com efeitos a 14 de março de 2013.

2013 -03 -19. — O Vogal do Conselho Diretivo, Francisco d’ Aguiar.

Nota curricular
Marco António Peres Teixeira da Silva, nascido em 27.03.1953.
Licenciatura em Gestão de Empresas, em 1976, pelo Instituto Superior 

de Economia e Gestão — Lisboa.
Experiência profissional:
De 1976 a 1989 foi Professor do Ensino Secundário e Presidente do 

Conselho Executivo da Escola EB 2,3 e Secundária Professor António 
da Natividade — Vila Jusã, Mesão Frio.

De 1989 a 2009 foi Presidente de Câmara Municipal de Mesão Frio.

Informação adicional:
Foi Presidente da Associação Humanitária dos Bombeiros Volun-

tários de Mesão Frio e Presidente do Gabinete de Apoio Técnico de 
Vila Real.

206840745 

 Instituto Português da Qualidade, I. P.

Despacho n.º 4389/2013

Aprovação de Modelo N.º 301.25.13.3.03
No uso da competência conferida pela alínea b), do n.º 1, do ar-

tigo 8.º, do Decreto -Lei n.º 291/90, de 20 de setembro e nos termos 
do n.º 5.1 da Portaria 962/90, de 9 de outubro e da Portaria n.º 710/89, 
de 22 de agosto, revogada pela Portaria n.º 978/2009, de 01 de se-
tembro, aprovo o modelo do sistema de gestão de parques de esta-
cionamento, marca Scheidt & Bachmann, modelo PKA, fabricado 
por Scheidt & Bachmann, G.m. b. h., com sede em Breite Strasse, 
D -41238 Monchengladbach, Alemanha, devidamente requerido pela 
empresa BIGSYSTEMS — Sistemas de Automação e Controlo, L.da, 
com sede em Parkim, Rua dos Girassois, n.º 1, Lote 6, Armazém A5, 
2860 -274 Alhos Vedros.

1 — Descrição sumária — o sistema é destinado à medição do tempo 
de estacionamento de veículos automóveis.

2 — Constituição — O sistema no mínimo deverá ser constituído 
por um computador programado com um software de gestão de 
estacionamento denominado «POS», uma caixa manual de paga-
mento, uma estação de saída e uma estação de entrada. Pode com-
plementarmente ser ligado a outros periféricos via TCP/IP, LAN 
ou LON, a caixas manuais de pagamento e a estações automáticas 
de pagamento. As operações efetuadas são registadas através da 
banda magnética ou do código de barras existente no bilhete de 
estacionamento ou através de moedas próprias chipcoins contendo 
um chip eletrónico que regista a data e hora da entrada e saída do 
parque de estacionamento.

2.1 — Caixa automática de pagamento:
Marca — Scheidt & Bachman;
Modelos — PKA 20, 25, 30, 32 ou 35, com extensão B, M ou 

C consoante se trate de um modelo para o uso de bilhetes de es-
tacionamento com código de barras, banda magnética ou chip-
coins, respetivamente, dotado de dispositivo recetor de bilhetes 
de estacionamento, impressora térmica para a emissão de recibos 
com indicação da data e hora de entrada e saída com resolução ao 
minuto, display do tipo TFT com indicação mínima da data e hora 
com resolução mínima ao minuto, e recetor de moedas com pelo 
menos seis formatos diferentes, podendo opcionalmente dispor 
de leitor de notas até quatro tipos diferentes. Permite também a 
emissão de bilhetes perdidos.

2.2 — Estação de entrada:
Marca — Scheidt & Bachman;
Modelo — PGL, com extensão B, M ou C consoante se trate de um 

modelo para uso de bilhetes de estacionamento com código de barras, 
banda magnética ou chipcoins, respetivamente, emissor de bilhetes de 
estacionamento. Dispõe de mostrador do tipo TFT com indicação da 
data e hora com resolução ao minuto.

2.3 — Estação de saída:
Marca — Scheidt & Bachman;
Modelo — PL, com extensão B, M ou C consoante se trate de um 

modelo para uso de bilhetes de estacionamento com código de barras, 
banda magnética ou chipcoins, respetivamente, recetor de bilhetes de 
estacionamento. Dispõe de mostrador do tipo TFT com indicação da 
data e hora com resolução mínima ao minuto.

2.4 — Outros periféricos — caixa manual de pagamento:
Marca — Scheidt & Bachman;
Modelo — POS, PC equipado com o software sistema de gestão POS. 

Dotado com interface/leitor de bilhetes de estacionamento próprio para 
cada tipo de bilhete de estacionamento com código de barras, banda 
magnética ou chipcoins. Dotado de display com indicação da data e 
hora com resolução mínima ao minuto.

3 — Características metrológicas:
Resolução — minuto;
Alcance — ilimitado.

4 — Inscrições — os instrumentos comercializados ao abrigo deste 
despacho de aprovação de modelo deverão possuir em placa própria 
ou autocolante indestrutível, de forma legível e indelével, as seguintes 
inscrições:

Nome e morada do fabricante ou importador;
Marca e modelo;
Ano e número de fabrico;



10554  Diário da República, 2.ª série — N.º 60 — 26 de março de 2013 

5 — Marcações:

Os sistemas de gestão de parques de estacionamento fabricados ao 
abrigo desta aprovação de modelo, deverão possuir na placa de iden-
tificação ou autocolante indestutível, de forma bem visível, o símbolo 
que consta do anexo n.º 1 da Portaria n.º 962/90, de 09 de outubro, com 
a respetiva identificação numérica seguinte: 

  
 6 — Selagem — nos equipamento constituintes, incluindo o com-

putador central e os diversos periféricos, após o controlo metrológico, 
deverá ser aposto o símbolo de verificação metrológica correspon-
dente.

7 — Validade:

A validade desta aprovação de modelo é de 3 anos, a contar da data 
de publicação no Diário da República.

8 — Depósito de modelo - ficarão depositados no Instituto Português 
da Qualidade, I. P., desenhos de construção esquemáticos, fotografias 
de conjunto, e outra documentação relevante.

7 de março de 2013. — O Presidente do Conselho Diretivo, J. Mar-
ques dos Santos.

306819604 

 MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, DO MAR, 
DO AMBIENTE E DO ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO

Secretaria-Geral

Aviso n.º 4285/2013
Por meu despacho de 20 de setembro de 2012, homologado, em 21 

de setembro de 2012, por S. Ex.ª a Ministra da Agricultura, do Mar, do 
Ambiente e do Ordenamento do Território, foram anulados, ao abrigo 
e nos termos do n.º 2 do artigo 38.º da Portaria n.º 83 -A/2009, de 22 
de janeiro, na redação dada pela Portaria n.º 145 -A/2011, de 6 de abril, 
os procedimentos concursais a que se referem os avisos n.os 7539/2011, 
7540/2011 e 7541/2011, publicados no Diário da República, 2.ª série 
n.º 60, de 25 de março de 2011.

A anulação dos referidos procedimentos concursais fundamenta -se 
na cessação do quadro de necessidades de recrutamento, decorrente da 
extinção da Secretaria Geral do Ministério do Ambiente e do Ordena-
mento do Território, operada pelo Decreto Regulamentar n.º 33/2012, 
de 20 de março, nos termos previstos na alínea b) do n.º 3 do artigo 34.º 
do Decreto -Lei n.º 7/2012, de 17 de janeiro.

20 de março de 2013. — O Secretário -Geral, Rui Dias Fer-
nandes.

206842227 

 MINISTÉRIO DA SAÚDE

Administração Central do Sistema de Saúde, I. P.

Aviso n.º 4286/2013
Torna -se público que, por deliberação do conselho diretivo da Admi-

nistração Central do Sistema de Saúde, I. P., de 4 de fevereiro de 2013, 
foi aprovada a cessação da comissão de serviço em regime de substi-
tuição, do licenciado Luís Manuel Gomes de Sousa Pêcego, a pedido 
do próprio, do cargo de direção intermédia de 2.º grau, coordenador 
da Unidade de Contabilidade do Departamento de Gestão Financeira, 
a partir de 28 de fevereiro de 2013, nos termos do previsto do n.º 4 do 

 Aviso n.º 4287/2013
Faz -se público que, em cumprimento do disposto no n.º 30 do Regu-

lamento dos Concursos de Habilitação ao Grau de Consultor e de Provi-
mento na Categoria de Chefe de Serviço da Carreira Médica Hospitalar, 
aprovado pela Portaria n.º 177/97, de 11 de março foi, por deliberação do 
Conselho Diretivo da Administração Central do Sistema de Saúde, I. P., 
de 28 de fevereiro de 2013, homologada a lista de classificação final dos 
candidatos, no âmbito do Concurso de habilitação ao grau de consultor 
da carreira médica hospitalar, aberto pelo aviso n.º 848/2005 (2.ª série), 
publicado no Diário da República n.º 21, de 31 de janeiro, da área 
profissional abaixo indicada:

Cirurgia Geral — Júri n.º 6

Dr. José Manuel dos Santos Mealha Guerreiro — Aprovado
Dr. José Manuel Rodrigues Baltazar — Aprovado
Dr. Luis António Bento Palma Féria — Aprovado
Dr. Luís Filipe Rafael Branco — Faltou
Dr. Manuel de Castro Sobral Blanco Limbert — Aprovado
Dr. Mário Gil Correia Rodrigues Mendes — Aprovado
Dr. Rui Manuel Fraga Martins Maio — Aprovado
Dr. Rui Manuel Serra e Alves — Aprovado
Dr. Tito Alberto de Almeida de Bragança Fernandes — Não apro-

vado
Dra. Leonor Teresa de Almeida Manaças — Aprovada
Dra. Maria da Conceição Azevedo Cardoso Campos — Aprovada
Dra. Maria Teresa Marques Salgueiro Antunes Silva Rosa — Apro-

vada

De acordo com o disposto no n.º 31.1 do Regulamento supracitado, a 
data de obtenção do grau de consultor dos médicos aprovados constantes 
desta lista reporta -se a 30 de janeiro de 2013, data da publicação da pri-
meira lista da presente área profissional, conforme o aviso n.º 1432/2013 
(2.ª série), publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 21, de a 30 
de janeiro de 2013.

12 de março de 2013. — A Coordenadora da Unidade de Apoio à 
Gestão, Celeste Terêncio Silva.

206840104 

 Aviso n.º 4288/2013

Faz -se público que, em cumprimento do disposto no n.º 30 do Regu-
lamento dos Concursos de Habilitação ao Grau de Consultor e de Provi-
mento na Categoria de Chefe de Serviço da Carreira Médica Hospitalar, 
aprovado pela Portaria n.º 177/97, de 11 de março foi, por deliberação do 
Conselho Diretivo da Administração Central do Sistema de Saúde, I. P., 
de 25 de fevereiro de 2013, homologada a lista de classificação final dos 
candidatos, no âmbito do Concurso de habilitação ao grau de consultor 
da carreira médica hospitalar, aberto pelo aviso n.º 848/2005 (2.ª série), 
publicado no Diário da República n.º 21, de 31 de janeiro, da área 
profissional abaixo indicada:

Radiodiagnóstico — Júri n.º 2

Dr. Afonso Nuno Vieira Rodrigues Gonçalves — Aprovado
Dra. Alexandra Maria de Oliveira dos Reis Borges — Aprovada
Dra. Ana Maria Carvalho das Neves Teixeira — Faltou
Dra. Guida Maria Trancoso Matos Ferreira — Aprovada
Dra. João José Baeta Leitão — Aprovado
Dra. Lucinda Maria dos Santos Ferreira Bogalho — Aprovada
Dr. Luís José Ribeiro Peniche Rosa — Aprovada
Dr. Maria Ausenda Romão Gageiro de Almeida — Faltou
Dr. Mário Júlio Simões Nunes Roque — Aprovado
Dra. Nuria Correia Fernández — Aprovada
Dr. Pedro Marin Medina — Faltou

artigo 27.º da Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro, na redação dada pela Lei 
n.º 64/2011, de 22 de dezembro.

4 de fevereiro de 2013. — A Coordenadora da Unidade de Apoio à 
Gestão, Celeste Terêncio da Silva.

206839928 




