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deve ler -se: 
«25
26
27».

9 de outubro de 2013. — O Diretor do Departamento de Recursos 
Humanos, Manuel João.

207312342 

 MINISTÉRIO DA JUSTIÇA

Direção-Geral da Política de Justiça

Despacho (extrato) n.º 13458/2013
Para efeitos do cumprimento do disposto no artigo 37.º da Lei n.º 12-

-A/2008, de 27 de fevereiro:
Licenciada Maria Adriana Alves Martins Barreiros — cessação da 

comissão de serviço como Consultora nas áreas de planeamento e polí-
tica legislativa da Direção-Geral da Política de Justiça do Ministério da 
Justiça, com efeitos a 1 de agosto de 2013. (Não carece de fiscalização 
prévia do Tribunal de Contas).

8 de outubro de 2013. — A Subdiretora-Geral (despacho n.º 3624/2013, 
publicado no Diário da República, 2.ª série, de 7 de março de 2013), 
Maria João Morgado Costa.

207326364 

 Despacho (extrato) n.º 13459/2013
Por meu despacho, de 1 de outubro de 2013:
Licenciada Filipa Marta de Figueiroa Quelhas — nomeada, ao abrigo 

do disposto na alínea c), do n.º 1 do artigo 10.º e no n.º 2 do artigo 13.º 
do Decreto-Lei n.º 163/2012, de 31 de julho, que mantém em vigor os 
n.os 2 a 6 do artigo 9.º do Decreto-Lei n.º 123/2007, de 27 de abril, para 
desempenhar as funções de Consultora, em regime de comissão de 
serviço, pelo período de dois anos, nas áreas de planeamento e política 
legislativa da Direção-Geral da Política de Justiça do Ministério da 
Justiça, com efeitos a 1 de outubro de 2013. (Não carece de fiscalização 
prévia do Tribunal de Contas).

8 de outubro de 2013. — A Subdiretora-Geral (despacho n.º 3624/2013, 
publicado no Diário da República, 2.ª série, de 7 de março de 2013), 
Maria João Morgado Costa.

207326453 

 MINISTÉRIO DA ECONOMIA E DO EMPREGO

Instituto Português da Qualidade, I. P.

Despacho n.º 13460/2013

Aprovação de Modelo n.º 245.30.13.3.06
No uso da competência conferida pela alínea b), do n.º 1, do artigo 8.º, 

do Decreto -Lei n.º 291/90, de 20 de setembro e nos termos do n.º 5.1 
da Portaria n.º 962/90, de 9 de outubro e da Portaria n.º 389/98, de 6 de 
julho, aprovo o Manómetro para Pneumáticos de Veículos Automóveis, 
marca Airtec, modelo 89MFD, requerido por Airtec Corporation (Asia) 
Pte Ltd, com sede em 67, Urbi Crescent #01 -02, Techniques Centre, 
Singapore.

I — Descrição sumária
Trata -se de um manómetro para pneumáticos de veículos automóveis 

eletrónico, com dispositivo de pré -marcação.
Contem uma placa de controlo (DTICB) que utiliza válvulas de so-

lenoides, sensores eletrónicos de pressão e microprocessador de con-
trolo. Está equipado com quatro botões para ajuste de fluxo de ar e 
informação.

Existe a possibilidade de ser instalado com dois tipos de compressor 
que fornecem a máxima pressão de ar a este modelo de máquina digital 
de insuflar pneumáticos. O primeiro modelo tem como característica a 
máxima de pressão de fornecimento de ar, limitada a 5,50 bar, enquanto 
que o segundo modelo é limitada a 10,00 bar. Estes dois modelos de 
compressores devem ser montados externamente, e o manómetro deve 

indicar de forma bem visível a pressão de funcionamento máxima. A 
verificação do manómetro deve ser feita até à pressão máxima indicada 
na etiqueta do mesmo.

O manómetro para pneumáticos de veículos automóveis eletrónico 
poderá ser fixado à parede ou montado numa base, ou mesmo fazer 
parte de uma estrutura maior.

O DTICB é programado com um firmware e uma tabela de parâmetro. 
O firmware controla toda operação da insuflação digital. A tabela de 
parâmetro define as várias configurações de pressão, como a pressão 
padrão inicial, pressão mínima, e pressão máxima.

No modelo 89MFD, a tabela parâmetro é 1719 e a versão de firmware 
é 6.07. Estas versões do firmware e da tabela de parâmetros, poderão 
ser comprovadas mediante software e poderão estar inscritas na placa 
de identificação.

II — Características metrológicas
As principais características metrológicas deste manómetro para 

pneumáticos de veículos automóveis eletrónico, com dispositivo de 
pré -marcação, são as seguintes:

Gama de funcionamento: 0 a 10 bar ou 0 a 5,5 bar
Menor divisão: 0,01 bar
Unidade de medida: bar
Gama de temperatura:  -10 oC a 40 oC
Tensão de alimentação: 220 -240 Vac, 50/60 Hz; ou 12 Vdc
Pressão máxima: 10 bar

III — Inscrições
Os instrumentos comercializados ao abrigo deste Despacho de apro-

vação de modelo deverão possuir em local bem visível, uma placa de 
identificação e características com as seguintes inscrições de forma 
legível e indelével:

Marca;
Modelo;
Número de série e ano de fabrico;
Nome ou marca do fabricante;
Unidade de leitura;
Gama de funcionamento;
Tensão de alimentação.

IV — Marcação
Os instrumentos deverão ser marcados na placa de identificação e 

características, de forma bem legível e de modo a garantir a sua invio-
labilidade, com o símbolo constante do anexo I da Portaria n.º 962/90, 
de 9 de outubro, com a identificação numérica apresentada no símbolo 
correspondente ao símbolo de aprovação: 

  
 V — Selagem

Os instrumentos fabricados ao abrigo desta aprovação serão selados, 
através de um selo de proteção colocado na caixa, de modo a inviabilizar 
qualquer alteração de dados, ou aceder à placa de controlo eletrónico.

O selo é colocado no canto inferior direito da carcaça, por meio de 
selagem de um parafuso de montagem, conforme a figura. 

  
 VI — Validade

A validade desta aprovação de modelo é de dez anos a contar da data 
de publicação no Diário da República.
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VII — Depósito de modelo
Ficam depositados no Instituto Português da Qualidade, desenhos e 

fotografias do modelo aprovado por este Despacho.
2 de maio de 2013. — O Presidente do Conselho Diretivo, J. Marques 

dos Santos.
306966952 

 MINISTÉRIO DA SAÚDE

Secretaria-Geral

Despacho n.º 13461/2013
Para efeitos do n.º 6 do artigo 12.º da Lei n.º 12 -A/2008, de 27 de 

fevereiro, conjugado com os artigos 73.º a 78.º da Lei n.º 59/2008, de 
11 de setembro, no âmbito do procedimento concursal comum publi-
citado pelo Aviso n.º 11696/2010, publicado DR, 2.ª série, n.º 113, de 
14/06/2010, torna -se público que, em 9 de agosto de 2012, a trabalhadora 
Ana Paula da Conceição Ferreira Marcelino, concluiu com sucesso o 
período experimental na categoria de assistente técnico da carreira geral 
de assistente técnico, com a avaliação final de 17 valores.

9 de outubro de 2013. — A Secretária -Geral, Sandra Cavaca.
207310941 

 Administração Regional de Saúde do Norte, I. P.

Declaração de retificação n.º 1118/2013
Para os devidos efeitos, declara -se que a deliberação n.º 1142/2013, 

publicada no Diário da República, 2.ª série, n.º 98, de 22 de maio de 
2013, saiu com as seguintes incorreções, que assim se retificam:

No n.º 1.10 da deliberação n.º 1142/2013, publicada no Diário da 
República, 2.ª série, n.º 98, de 22 de maio de 2013, onde se lê:

«1.10 — Conceder o estatuto de trabalhador -estudante, particular 
assegurar a eventual obtenção do acordo a que se refere o artigo 94.º 
do Regulamento do Contrato de Trabalho em Funções Públicas;»

deve ler -se:

«1.10 — Conceder o estatuto de trabalhador -estudante nos termos 
do regime previsto no Código do Trabalho.»
25 de setembro de 2013. — O Vogal do Conselho Diretivo, Ponciano 

Manuel Castanheira de Oliveira.
207313963 

 Deliberação n.º 1884/2013
No uso da faculdade conferida pelo n.º 4 do artigo 5.º do Decreto -Lei 

n.º 22/2012, de 30 de janeiro de 2012, e em conformidade com o disposto 
nos artigos 35.º, 36.º e 37.º do Código do Procedimento Administrativo, 
o Conselho Diretivo da Administração Regional de Saúde do Norte, I. P., 
delibera delegar no Coordenador da Divisão de Intervenção nos Com-
portamentos Aditivos e nas Dependências a competência para a prática 
dos atos que se seguem, os quais devem ser prosseguidos de acordo com 
as orientações constantes dos Regulamentos em vigor na ARSN, IP:

1 — No âmbito da gestão dos recursos humanos:
1.1 — Definir e aprovar os horários de trabalho do respetivo pessoal, 

observados os condicionalismos legais e regulamentares, devendo no-
tificar os Serviços Centrais dos mesmos;

1.2 — Organizar o trabalho por turnos sempre que o período de fun-
cionamento ultrapasse os limites máximos dos períodos normais de 
trabalho, nos termos dos artigos 149.º e seguintes do Regime do Contrato 
de Trabalho em Funções Públicas e das respetivas carreiras quando 
detenham um regime específico nesta matéria;

1.3 — Proceder ao controlo efetivo da assiduidade, pontualidade e 
cumprimento do horário normal de trabalho;

1.4 — Justificar ou injustificar faltas;
1.5 — Autorizar a prestação e o pagamento de trabalho extraordinário, 

nos termos do Regime do Contrato de Trabalho em Funções Públicas, 
aprovado pela Lei n.º 59/2008, de 11 de setembro, em particular nos 
seus artigos 158.º e ss, em conjugação com as normas das carreiras 
integradas em corpos especiais que detenham regimes específicos em 
matéria de trabalho extraordinário, após obtida a necessária cabimentação 
orçamental, apenas nas situações que se relacionem diretamente com a 
prestação de cuidados de saúde;

1.6 — Autorizar a prestação e pagamento de trabalho em regime de 
prevenção, na Unidade de Desabituação do Norte, após a obtenção da 
necessária cabimentação orçamental, nos termos do artigo 9.º do Decreto-
-Lei n.º 62/79, de 30 de março, e da cláusula 44.º do Acordo Coletivo 
de Trabalho n.º 2/2009;

1.7 — Autorizar o gozo e a acumulação de férias e aprovar o respetivo 
plano anual;

1.8 — Mandar verificar e fiscalizar o estado de doença comprovada 
por certificado de incapacidade temporária, bem como mandar submeter 
os trabalhadores a junta médica;

1.9 — Conceder o estatuto de trabalhador -estudante nos termos do 
regime previsto no Código do Trabalho;

1.10 — Autorizar a inscrição e participação de pessoal em congressos, 
reuniões, seminários, colóquios, cursos de formação em regime de auto-
formação ou outras iniciativas semelhantes que decorram em território 
nacional quando não importem custos para o serviço;

1.11 — Instaurar processos de inquérito e proceder à nomeação do 
respetivo instrutor;

1.12 — Autorizar a acumulação de atividades ou funções, públicas ou 
privadas, nos termos da lei, e verificar da inexistência de situações de 
acumulação de funções não autorizadas, bem como fiscalizar, em geral, 
a estrita observância das garantias de imparcialidade no desempenho 
de funções públicas;

1.13 — Autorizar o pessoal a comparecer em juízo quando requisitado 
nos termos da lei de processo.

2 — A competência indicada no ponto 1.5. deverá ser objeto de apre-
sentação mensalmente ao Conselho Diretivo de um relatório síntese com 
os elementos estatísticos e de custos relativos ao trabalho extraordinário 
autorizado.

3 — No domínio da gestão financeira e patrimonial, e garantindo o 
cumprimento dos respetivos requisitos legais e financeiros:

3.1 — Autorizar a realização de despesas com a aquisição de bens 
e serviços, até ao limite de 5.000,00 euros, e até 10.000,00 euros em 
despesas relativas a termos de responsabilidade pelo internamento de 
utentes, respeitando os termos constantes do regulamento Interno do 
Fundo de Maneio;

3.2 — Autorizar deslocações em serviço em território nacional nos ter-
mos da lei, qualquer que seja o meio de transporte, bem como o processa-
mento dos correspondentes abonos ou despesas com a aquisição de bilhetes 
ou títulos de transporte e de ajudas de custos, antecipadas ou não;

3.3 — Autorizar a utilização de veículo próprio em serviço oficial, 
nos termos conjugados dos artigos 20.º e 23.º do Decreto -Lei n.º 106/98, 
de 24 de abril, desde que devidamente fundamentada.

4 — No domínio de outras competências:
4.1 — Autenticar os livros de reclamações dos serviços de atendi-

mento ao público, nos termos da Resolução do Conselho de Ministros 
n.º 189/96, de 31 de outubro;

4.2 — Outorgar protocolos visando a realização de estágios profis-
sionais ou académicos nas unidades, desde que a entidade beneficiária 
disponha de protocolo -base celebrado nesta área com a Administração 
Regional de Saúde do Norte, I. P. e que da celebração do protocolo não 
decorram encargos financeiros;

4.3 — Outorgar acordos ocupacionais previamente autorizados pelo 
Conselho Diretivo;

4.4 — Autorizar a condução de viaturas oficiais aos trabalhadores, 
sendo esta autorização conferida caso a caso mediante adequada funda-
mentação, nos termos previstos nos n.os 1 e 2 do Decreto -Lei n.º 490/99, 
de 17 de novembro, e de acordo com as regras definidas no Regulamento 
Interno de Uso de Veículos, devidamente aprovado pelo Conselho Di-
retivo desta ARS, em 20 de maio de 2012;

4.5 — Emitir os termos de responsabilidade e autorizar o seu paga-
mento, nos termos do 3.1 da presente deliberação.

A presente deliberação produz efeitos desde 27 de junho de 2013, 
ficando por este meio ratificados todos aqueles atos que no âmbito destas 
competências tenham sido praticados pelo dirigente.

23 de setembro de 2013. — O Vogal do Conselho Diretivo, Ponciano 
Manuel Castanheira de Oliveira.

207313906 

 Deliberação n.º 1885/2013
No uso da faculdade conferida pelo n.º 4 do artigo 5.º do Decreto -Lei 

n.º 22/2012, de 30 de janeiro de 2012, e nos termos dos artigos 35.º a 
37.º do Código do Procedimento Administrativo, o Conselho Diretivo 
da Administração Regional de Saúde do Norte, IP, delibera:

1 — Subdelegar no seu presidente, vice -presidente e em cada um 
dos seus membros, os poderes necessários para a prática dos atos se-
guintes:

Autorizar pedidos de equiparação a bolseiro no País ou no estrangeiro, 
nos termos dos Decretos -Leis n.os 272/88, de 3 de agosto, e 282/89, de 
23 de agosto;




