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Autorizar a inscrição e participação dos trabalhadores em funções 
públicas em estágios, congressos, reuniões, seminários, colóquios, cur-
sos 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 comunitário, 
do Conselho da Europa e da Organização Mundial da Saúde, nos termos 
da legislação aplicável e com observância do disposto no Despacho 
n.º 867/2002 (2.ª série) publicado no Diário da República, 2.ª série, 
n.º 11, de 14 de janeiro de 2002.

2 — Delegar no seu presidente, vice -presidente e em cada um dos seus 
membros, os poderes necessários para a prática dos atos seguintes:

Autorizar a inscrição e participação dos trabalhadores com relação 
jurídica de emprego público, em regime de comissão gratuita de serviço, 
em cursos, semanários, encontros, jornadas ou outras ações de formação 
de idêntica natureza, realizadas no País ou no estrangeiro, nos termos 
da legislação aplicável e com observância do disposto no Despacho 
n.º 867/2002 (2.ª série).

A presente deliberação produz efeitos a 1 de fevereiro de 2012, ficando 
por este meio ratificados todos os atos que no âmbito destas competências 
tenham sido praticados pelos dirigentes.

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

207313566 

 Deliberação n.º 1886/2013
Por deliberação de 9 de setembro de 2013, e no uso da faculdade con-

ferida pela alínea t) do n.º 1 do artigo 20.º do Decreto -Lei n.º 28/2008, 
de 22 de fevereiro, 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. decidiu 
alterar doravante as competências que delegara nos diretores executivos 
dos agrupamentos de centros de saúde (ACES) integrados neste Instituto, 
criados pela Portaria n.º 273/2009, passando o ponto 2. da deliberação 
n.º 1142/2013, publicada no Diário da República, 2.º série, n.º 98, de 
22 de maio a ter a seguinte redação:

“2 — No domínio da gestão financeira e patrimonial do respetivo 
ACES, e garantindo o cumprimento dos respetivos requisitos legais 
e financeiros:

2.1 — Autorizar a realização de despesas, em conformidade com 
o previsto nos artigos 16.º a 21.º e 22.º do Decreto  -Lei n.º 197/99, 
de 8 de julho, inerentes à gestão das Unidades de Saúde do ACES, 
para realização de obras públicas e aquisições de bens e serviços, nos 
termos da legislação em vigor, e conforme estipulado e delimitado 
pelo Regulamento de Fundo de Maneio;

2.2 — Tomar as decisões de contratar e de escolha do procedi-
mento em relação às aquisições e empreitadas referidas no número 
anterior, nos termos do Código dos Contratos Públicos, praticando 
os atos subsequentes;

2.3 — Aprovar o Regulamento de Fundo de Maneio das Unidades 
do ACES e autorizar a constituição destes, até ao limite de €250 e 
garantir que o Fundo Fixo de Caixa não excede €500;

2.4 — Acompanhar a execução de todos os contratos de forneci-
mento de água, eletricidade, comunicações, climatização, elevadores 
e outros que se verifiquem necessários ao bom funcionamento das 
unidades de saúde do ACES;

2.5 — Autorizar a aquisição de fardamento, resguardos e calçado, 
findos os períodos legais de duração;

2.6 — Assegurar as condições necessárias ao exercício do controlo 
financeiro e orçamental, entre outros, interno e externo, pelas entidades 
legalmente competentes;

2.7 — Praticar todos os atos subsequentes às autorizações de des-
pesa, e movimentar as contas bancárias, quer a débito, quer a cré-
dito, incluindo assinatura de cheques, com obrigatoriedade de duas 
assinaturas, bem como outras ordens de pagamento e transferências 
necessárias à execução das decisões proferidas nos processos elen-
cados no Regulamento do Fundo de Maneio;

2.8 — Autorizar a atualização de contratos de seguros e de arren-
damento sempre que resulte de imposição legal;

2.9 — Autorizar a alienação de bens móveis e o abate dos mesmos 
nos termos do Decreto  -Lei n.º 307/94, de 21 de dezembro, com 
parecer prévio da Unidade de Aprovisionamento;

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

2.11 — Autorizar a utilização de veículo próprio em serviço ofi-
cial, 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;

2.12 — Autorizar as despesas resultantes de indemnizações a tercei-
ros, precedido de parecer prévio do Gabinete Jurídico e do Cidadão, 
e da recuperação de bens afetos ao serviço danificados por acidentes 
com intervenção de terceiros até ao limite de € 20000;

2.13 — Autorizar a reposição em prestações prevista no artigo 38.º 
do Decreto  -Lei n.º 155/92, de 28 de julho;

2.14 — Autorizar o pagamento do subsídio de lavagem de via-
turas;

2.15 — Autorizar reembolsos a utentes e comparticipações adve-
nientes de despachos ministeriais.”

Esta deliberação produz efeitos a partir da data da sua publicação no 
Diário da República.

1 de outubro de 2013. — O Vogal do Conselho Diretivo, Ponciano 
Manuel Castanheira de Oliveira.

207313663 

 Deliberação n.º 1887/2013
Por deliberação de 30 de setembro de 2013, do Conselho Diretivo 

da Administração Regional de Saúde do Norte, I. P., foi autorizada 
a passagem à situação de licença sem vencimento pelo período de 
11 meses, ao abrigo do n.º 1 do artigo 234.º, do regime do contrato em 
funções públicas, aprovado pela Lei n.º 59/2008, de 11 de setembro, à 
técnica superior Marta Luísa Santos Mendes, em exercício de funções 
no Agrupamento de Centros de Saúde de Tâmega III — Vale do Sousa 
Norte, com efeitos a 1 de outubro de 2013.

07 -10 -2013. — O Vogal do Conselho Diretivo, Ponciano Manuel 
Castanheira de Oliveira.

207314221 

 Despacho n.º 13462/2013
Por despacho de 10 de setembro de 2013 do Presidente do Conselho 

Diretivo da Administração Regional de Saúde do Norte, I. P., e nos 
termos do disposto no n.º 6 do artigo 12.º da Lei n.º 12-A/2008, de 
27 de fevereiro, aplicável por remissão do n.º 2 do artigo 73.º da Lei 
n.º 59/2008, de 11 de setembro, torna-se público que Maria Clara Can-
gueiro Ferreira, concluiu com sucesso o período experimental, com a 
avaliação final de 16,00 valores, na sequência da celebração do contrato 
de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado, com este 
instituto público, para o desempenho de funções da carreira/categoria 
de assistente técnico.

16/09/2013. — O Vogal do Conselho Diretivo, Dr. Ponciano Manuel 
Castanheira de Oliveira.

207313703 

 Despacho n.º 13463/2013
Por despacho de 10 de setembro de 2013 do Presidente do Conse-

lho Diretivo da Administração Regional de Saúde do Norte, I. P., e 
nos termos do disposto no n.º 6 do artigo 12.º da Lei n.º 12 -A/2008, 
de 27 de fevereiro, aplicável por remissão do n.º 2 do artigo 73.º da 
Lei n.º 59/2008, de 11 de setembro, torna -se público que Maria Isabel 
Baptista Marques, concluiu com sucesso o período experimental, com a 
avaliação final de 14,00 valores, na sequência da celebração do contrato 
de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado, com este 
instituto público, para o desempenho de funções da carreira/categoria 
de assistente técnico.

16/09/2013. — O Vogal do Conselho Diretivo, Dr. Ponciano Manuel 
Castanheira de Oliveira.

207314473 

 Despacho (extrato) n.º 13464/2013
Por despacho de 10 de setembro de 2013 do Presidente do Conselho 

Diretivo da Administração Regional de Saúde do Norte, I. P., e nos 
termos do disposto no n.º 6 do artigo 12.º da Lei n.º 12 -A/2008, de 
27 de fevereiro, aplicável por remissão do n.º 2 do artigo 73.º da Lei 
n.º 59/2008, de 11 de setembro, torna -se público que Teresa Lassalete 
Belo Ribeiro, concluiu com sucesso o período experimental, com a 
avaliação final de 12,00 valores, na sequência da celebração do contrato 
de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado, com este 
instituto público, para o desempenho de funções da carreira/categoria 
de assistente técnico.

16 de setembro de 2013. — O Vogal do Conselho Diretivo, Dr. Pon-
ciano Manuel Castanheira de Oliveira.

207314587 

 Despacho n.º 13465/2013
Por despacho de 10 de setembro de 2013 do Presidente do Conselho 

Diretivo da Administração Regional de Saúde do Norte, I. P., e nos termos 
do disposto no n.º 6 do artigo 12.º da Lei n.º 12 -A/2008, de 27 de feve-




