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escrito, no prazo de dez dias úteis, contados a partir da data de publicação 
no Diário da República do presente aviso, sobre as admissões, assim 
como acerca da sua ordenação no projeto de lista unitária dos candidatos 
aprovados ou sobre a sua exclusão.

5 — Os candidatos que pretendam pronunciar -se no âmbito da audiên-
cia dos interessados, devem utilizar obrigatoriamente o formulário tipo 
aprovado pelo Despacho n.º 11321/2009, do Ministro do Estado e das 
Finanças, publicado no Diário da República n.º 89, 2.ª série de 8 de maio, 
que se encontra disponível em http://www.dgaj.mj.pt/sections/files/dgaj/
procedimentos -concursais/formularios_1/, o qual deverá ser remetido 
pelo correio registado com aviso de receção para o endereço indicado 
no ponto 2 do presente aviso, ou entregue pessoalmente nas Relações 
Públicas desta mesma Direção Geral, com a referência “Procedimento 
concursal — Aviso n.º 367/2014, audiência dos interessados”.

6 — O processo encontra -se disponível para consulta na Direção de 
Serviços Jurídicos e Cooperação Judiciária Internacional desta Direção 
Geral, no piso 9.º

11 de abril de 2014. — O Diretor -Geral, Pedro de Lima Gonçalves.
207762736 

 Direção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais

Declaração de retificação n.º 427/2014
Tendo -se verificado que a publicação no Diário da República, 2.ª série, 

n.º 69, de 8 de abril de 2014, do aviso n.º 4742/2014, relativa ao proce-
dimento concursal para recrutamento de dois técnicos superiores para 
o Gabinete Jurídico e de Contencioso, saiu com inexatidão no que res-
peita ao n.º 8, «Posicionamento remuneratório», procede -se à respetiva 
retificação nos termos a seguir indicados.

Assim, onde se lê:
«8 — Posicionamento remuneratório — a determinação do posi-

cionamento remuneratório do trabalhador recrutado é objeto de nego-
ciação nos termos do disposto no artigo 55.º da Lei n.º 12 -A/2008, de 
27 de fevereiro, na sua redação atual, sendo a posição remuneratória de 
referência a 3.ª posição da carreira de assistente técnico, com os limites 
impostos pela alínea a) do n.º 1 do artigo 42.º da Lei n.º 83 -C/2013, 
de 31 de dezembro (Orçamento de Estado para 2014).»

deve ler -se:
«8 — Posicionamento remuneratório — a determinação do posi-

cionamento remuneratório do trabalhador recrutado é objeto de nego-
ciação nos termos do disposto no artigo 55.º da Lei n.º 12 -A/2008, de 
27 de fevereiro, na sua redação atual, sendo a posição remuneratória de 
referência a 3.ª posição da carreira de técnico superior, com os limites 
impostos pela alínea a) do n.º 1 do artigo 42.º da Lei n.º 83 -C/2013, 
de 31 de dezembro (Orçamento do Estado para 2014.»
8 de abril de 2014. — A Subdiretora-Geral, Julieta Nunes.

207762655 

 Despacho (extrato) n.º 5554/2014
Por despacho da Ministra da Justiça, de 31 de janeiro de 2014, e 

nos termos do n.º 5 do artigo 12.º do Decreto -Lei n.º 215/2012, de 28 
de setembro, foi nomeada em comissão de serviço para o exercício de 
funções inspetivas no Serviço de Auditoria e Inspeção — Delegação 
Sul e Ilhas, pelo período de três anos, a licenciada Prazeres Maria de 
Carvalho Sanchez, que reúne os requisitos legais à nomeação, sendo 
possuidora de competência técnica, aptidão e experiência profissional 
adequada ao seu exercício, evidenciada na súmula curricular publicada 
em anexo.

9 de abril de 2014. — A Subdiretora -Geral, Julieta Nunes.

Súmula Curricular
Prazeres Maria de Carvalho Sanchez é licenciada em Direito pela 

Universidade Lusíada, que concluiu em 1999; Integra atualmente os 
quadros de pessoal da DGRSP, tendo ingressado na ex DGRS em 2010, 
como Técnica Superior, na Divisão Jurídica e de Auditoria, serviço 
onde instruía processos disciplinares e realizava auditorias e inspeções, 
e onde se manteve até 30.09.2013; Antes, entre 2001 e 2010, exerceu 
funções como técnica superior no Tribunal Central Administrativo Sul, 
nomeadamente no apoio aos magistrados, em matérias de contencioso 
administrativo; Desempenhou funções de formadora interna da ex -DGRS 
em ações sobre o Estatuto Disciplinar dos Trabalhadores que exercem 
Funções Públicas, tendo elaborado guia para o procedimento disciplinar 
para os trabalhadores da função pública.

207762614 

 Despacho (extrato) n.º 5555/2014
Por despacho da Ministra da Justiça, de 31 de janeiro de 2014, e 

nos termos do n.º 5 do artigo 12.º do Decreto -Lei n.º 215/2012, de 28 
de setembro, foi nomeada em comissão de serviço para o exercício de 
funções inspetivas no Serviço de Auditoria e Inspeção — Delegação 
Sul e Ilhas, pelo período de três anos, a licenciada Cristina Manuela de 
Bessa Pacheco Rego, que reúne os requisitos legais à nomeação, sendo 
possuidora de competência técnica, aptidão e experiência profissional 
adequada ao seu exercício, evidenciada na súmula curricular publicada 
em anexo.

9 de abril de 2014. — A Subdiretora -Geral, Julieta Nunes.

Súmula Curricular
Cristina Manuela de Bessa Pacheco Rego é licenciada em Direito 

pela Universidade Católica do Porto, que concluiu em 1994, com mé-
dia final de 13 valores; Integra atualmente, os quadros de pessoal da 
DGRSP, exercendo funções como técnica superior no SAI/Sul desde 
01.07.2011, praticando os atos inerentes às competências deste serviço 
de inspeção; Antes, exerceu funções como jurista e instrutora de pro-
cessos disciplinares nos estabelecimentos prisionais de Setúbal e do 
Linhó (2007 e 2008); Entre 2009 e 2011 exerceu funções como jurista 
e instrutora de processos de contraordenação na Autoridade Nacional 
de Segurança Rodoviária.

207762599 

 MINISTÉRIO DA ECONOMIA

Instituto Português da Qualidade, I. P.

Despacho n.º 5556/2014

Aprovação de modelo n.º 301.25.14.3.02

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 978/2009, 
de 01 de setembro, aprovo o modelo de sistema de gestão de parques 
de estacionamento, marca Meypar, modelo Meypar Mey Tech/ba-
sic, fabricado por Meypar, S.L, com endereço, Av. Ragull, n.º 50, 
3.ª Planta, Sant Cugat del Vallès, 08173 Barcelona, Espanha devida-
mente requerida pelo fabricante do Sistema de gestão de parques de 
estacionamento, Meypar, S.L.

1 — Descrição sumária — O sistema de gestão de parques de es-
tacionamento destina -se à medição do tempo de estacionamento de 
veículos automóveis.

2 — Constituição — O sistema Mey NET no mínimo deverá ser 
constituída por um computador programado com um software de gestão 
de estacionamento, marca MeyNet Release 10.7.0 ou superior.

Este software de gestão de estacionamento possui uma chave de 
proteção.

O sistema pode complementarmente ser ligado a outros periféricos, 
via TPC/IP ou Ethernet e Microsoft.NET.remoting,para controlo de 
entrada e saída do estacionamento, caixas manuais de pagamento e as 
estações automáticas de pagamento.

O servidor “MeyparServer” permite a conexão on -line de todos os 
terminais de estacionamento ligados entre si. Todos os movimentos que 
se realizem em qualquer terminal são registados no servidor. Qualquer 
alteração de configuração do servidor do centro de controlo é comu-
nicada aos terminais através de protocolos de comunicação TPC/IP ou 
Ethernet.

Todos os componentes do sistema estão continuamente ligados, Sis-
tema ON -LINE. No caso de bloqueio, o servidor “MeyparServer”, não 
garante a comunicação entre os terminais e o servidor, mas fica asse-
gurado o funcionamento normal dos terminais, com o armazenamento 
de toda a informação e movimento durante o período do bloqueio, 
Sistema OFF - LINE.

2.1 — Computador — Equipado com o software sistema de gestão 
marca MeyNet Release 10.7. Quando equipado com uma impressora 
para emissão de bilhetes de estacionamento e um leitor de cartões, pode 
funcionar sozinho.

O relógio que serve todo o sistema é o do computador central, sendo 
o sincronismo do tempo e restante comunicação entre os vários dispo-
sitivos do sistema garantido através das ligações TCP/IP e ou Ethernet 
e Microsoft.NET.remoting.
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O acesso à base de dados Meypark é feito no computador central, cujo 
login exige uma identificação (“username” e “password”).

2.2 — Outros periféricos:
2.2.1 — Estação de entrada modelo MEY BASIC com (1070 mm de 

altura, 225 mm de largura e 335mm de profundidade) constituída por:
2.2.1.1 — Terminal de entrada

a) Chassis e caixa em aço Inox pintado
b) Alimentação 110/220Vca 50 -60Hz
c) Placa processamento Meypar CPU em painel interior
d ) Impressora térmica em rolo
e) Leitor/Gravador com impressão térmica, código de barras e ou 

banda magnética
f  ) Dispensador e validador de bilhetes
g) Display gráfico LCD 4x20 retro -iluminada
h) Kit de aquecimento
i) Detetores de veículos

Permite o acesso do estacionamento mediante a emissão de um bilhete 
rotativo ou a apresentação de um cartão “smartcard” MIFARE

O Terminal de Entrada pode apresentar as seguintes opções:

a) Display LCD retro -iluminado
b) Leitor de Cartões de proximidade de comum ou de longo alcance
c) Interfonia ip analógica ou digital
d ) Leitor e Gravador de impressão térmica, código de barras e ou 

banda magnética

2.2.1.2 — Barreira de entrada
2.2.2 — Estação de saída modelo MEY BASIC constituída por:
Estação de saída modelo MEY BASIC com 1070 mm de altura, 

225 mm de largura e 335mm de profundidade)

a) Chassis e caixa em aço Inox pintado
b) Alimentação 110/220Vca 50 -60Hz
c) Placa processamento Meypar CPU em painel interior
d ) Impressora térmica em rolo
e) Leitor/Gravador com impressão térmica, código de barras e ou 

banda magnética
f  ) Dispensador e validador de bilhetes
g) Display gráfico LCD 4x20 retro -iluminada
h) Kit de aquecimento
i) Deteção de veículo de 2,4 ou mais rodas através de assinatura de 

massa metálica.
j) Leitor de proximidade opcional

2.2.2.1 — Terminal de saída

a) Chassis e caixa em aço Inox pintado
b) Alimentação 110/220Vca 50 -60Hz
c) Placa processamento Meypar CPU em painel interior
d ) Impressora térmica em rolo
e) Leitor de código de barras e ou banda magnética
f  ) Display gráfico LCD 4x20 retro -iluminada
g) Kit de aquecimento

O Terminal de saída (validador) pode apresentar as seguintes opções:

a) Leitor de cartões de proximidade
b) Leitor de cartões de longo alcance
c) Interfonia ip
d ) Deteção de massa metálica (Carro/ Mota ou Veículo pesado)

2.2.2.2 — Barreira de saída
2.2.3 — Estação de pagamento automático: marca MEYPAR, cons-

tituída por:
2.2.4 — Caixa de pagamento manual, marca Meypar TPV — MEYPAR 

PC função TPV ou centro de controle pagamento Mey Basic, consti-
tuída por:

a) Ecrã táctil TPV
b) Monitor TFT 18.5’’ PC
c) Alimentação 220v
d ) Placa processadora Meypar CPU basic e gestor de periféricos
e) Intel r Core i3 -2120 3.30GHz Dual Core ou superior
f  ) Leitor de cartões de código de barras
g) Código de barras o mixto (magnetico+código de barras)
h) Display gráfico LCD cliente
i) Impressora de recibos
j) Gaveta de trocos
k) Leitor de cartões de proximidade

2.2.5 — Caixa de pagamento MEY BASIC
a) A unidade central TGP -01 contém os seguintes elementos:CPU 

PLA01 -30010Fonte de Alimentação NFS110 externa
b) Display LCD 4x20Teclado de 32 teclas
c) 3 Canais RS -232
d ) 1 Canal RS -485
e) 1 Entrada para control de cobranças
f  ) 1 Saída I2C para controle de até 4 barreiras autónomas
g) Impresora de recibos
h) Leitor de cartões de proximidade
i) Caixa de cobrança
j) Display auxiliar para o cliente
k) Permite a realização de toadas as possíveis operações sobre um 

bilhete rotativo e cartões de assinantes (emissão, pagamento, gravação 
de cartões de assinantes)

O display gráfico LCD de dupla face permite a visualização da in-
formação quer pelo controlador do sistema quer pelo cliente do parque. 
A impressora matricial imprime em papel de 80×40×12 mm de largura 
podendo ser carregada com rolos contínuos. Pode ser carregada com 
rolos de papel duplicado.

3 — Características metrológicas:
Resolução — minuto
Alcance - ilimitado

4 — Inscrições — Os instrumentos comercializados ao abrigo 
deste despacho de aprovação 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 série

5 — Marcações: Os sistemas de gestão de parques de estacionamento 
fabricados ao abrigo desta aprovação, deverão ser marcadas na placa 
de identificação, de forma bem visível, com 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 equipamentos constituintes, incluindo o 

computador central e os diversos periféricos, após o controlo me-
trológico deverá ser aposto o símbolo de verificação metrológica 
correspondente.

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

25 de fevereiro de 2014. — O Presidente do Conselho Diretivo, 
J. Marques dos Santos.

307658805 

 Despacho n.º 5557/2014

Certificado de reconhecimento de qualificação de instalador
de tacógrafos n.º 101.25.14.6.008

Ao abrigo do artigo 8.º n.º 1c) do Decreto -Lei n.º 291/90 de 20 de setem-
bro e do artigo 4.º n.º 3 do Decreto -Lei n.º 272/89 de 19 de agosto e para 
os efeitos do n.º 18 da Portaria n.º 625/86 de 25 de outubro, nos termos do 
n.º 3 da Portaria n.º 962/90 de 9 de outubro e das disposições da Portaria 
n.º 299/86 de 20 de junho, é reconhecida a qualificação à empresa:

Autoengenhocas — Reparações de Automóveis, L.da

Casal Viegas — Carapinha
2580 -377 Alenquer

na qualidade de Instalador de tacógrafos, estando autorizado a realizar a 
2.ª fase da Primeira Verificação e a Verificação Periódica Bienal e Sexenal 
e a colocar a respetiva marca própria, em anexo, e os símbolos do controlo 
metrológico, nos locais de selagem previstos nos respetivos esquemas cons-
tantes dos processos arquivados no Instituto Português da Qualidade.

O presente reconhecimento de qualificação é válido por um ano, 
renovável após prévia auditoria.

11 de abril de 2014. — O Presidente do Conselho Diretivo, J. Marques 
dos Santos. 




