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2.7 — 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, com as alterações posteriores, desde que devidamente 
fundamentada, e de acordo com as regras definidas no Regulamento 
de Ajudas de Custo e Transporte, aprovado pelo Conselho Diretivo;

2.8 — Autorizar a requisição de passes ou assinaturas de transportes 
públicos, quando daí resulte economia manifesta em relação ao regime 
de passagens simples, nos termos do disposto no n.º 1 do artigo 28.º do 
Decreto -Lei n.º 106/98, de 24 de abril;

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

2.10 — Autorizar a constituição de fundos de maneio, até ao limite 
de € 250,00 (duzentos e cinquenta euros) e garantir que o fundo fixo de 
caixa não excede € 500,00 (quinhentos euros);

2.11 — Autorizar o pagamento do subsídio de lavagem de viaturas, 
nos termos legais em vigor;

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

3 — No domínio de outras competências:
3.1 — 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;

3.2 — Outorgar protocolos visando a realização de estágios pro-
fissionais ou académicos no ACES, desde que a entidade beneficiária 
disponha de protocolo base celebrado nesta área com a ARSA e que da 
celebração do protocolo com o ACES não decorram encargos financeiros;

3.3 — Outorgar contratos de emprego de inserção com o Instituto 
de Emprego e Formação Profissional previamente autorizados pelo 
Conselho Diretivo, bem como contratar os respetivos seguros de aci-
dentes de trabalho;

3.4 — Autorizar a condução de viaturas oficiais aos trabalhadores, 
sendo esta autorização conferida caso a caso, mediante adequada funda-
mentação de acordo com o regime previsto 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 de Utilização de Viaturas, aprovado pelo Conselho 
Diretivo.

A presente deliberação produz efeitos desde 16 de junho de 2014, 
ficando por este meio ratificados todos os atos que, no âmbito dos 
poderes ora delegados, foram praticados pelos diretores executivos e, 
nos casos de ausência, falta ou impedimento destes, pelos respetivos 
substitutos legais.

12 de janeiro de 2017. — O Presidente do Conselho Diretivo da 
Administração Regional de Saúde do Algarve, I. P., Dr. João Manoel 
da Silva Moura dos Reis.
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 Inspeção-Geral das Atividades em Saúde

Aviso n.º 1641/2017
Para os efeitos da alínea d) do n.º 1 do artigo 4.º da Lei n.º 35/2014 de 

20 de junho, que aprovou a Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas, 
torna -se público que o Inspetor Estagiário, Lic. Marco Alexandre Ireia 
Parrulas, do mapa de pessoal da Inspeção -Geral das Atividades em 
Saúde (IGAS), cessou, a seu pedido e com efeitos a 24 de novembro 
de 2016, o período experimental para integração na carreira especial 
de inspeção.

30 -12 -2016. — A Inspetora -Geral, Leonor Furtado.
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 Despacho n.º 1441/2017
Considerando que se mantêm os pressupostos que determinaram a 

criação da Equipa Multidisciplinar 3 — Controlo dos Procedimentos de 
Contratação Pública (EM3 -CP), conforme o Despacho n.º 1421/2016, 
de 14 de janeiro de 2016, publicado no Diário da República, 2.ª série, 
n.º 20, de 29 de janeiro, cuja atuação e resultados se mostraram rele-
vantes e com impacto na verificação e controlo dos procedimentos de 
contratação pública no âmbito do SNS;

Considerando que se mostra pertinente e indispensável continuar o 
trabalho desenvolvido por aquela no âmbito de outros temas da contra-
tação pública, conforme al. c), do n.º 2, do citado Despacho de criação 
da EM3 -CP;

Determino:
1 — A continuidade da atuação da EM3 -CP, nos termos e com os 

objetivos definidos no n.os 2, 3, 5 a 8, do Despacho n.º 1421/2016;

2 — A integração da composição da EM3, pelos seguintes inspetores:
a) Lic. Sara Isabel Fernandes Danif, inspetora da EM1, cuja coor-

denação se mantém;
b) Lic. Luísa Maria Carvalho dos Santos, inspetora da EM1;
c) Lic. Sílvia Cristina Gaudêncio Rei, inspetora da EM1;
d) Lic. Emília Cristina Machado Henriques, inspetora da EM2;
e) Lic. Aida Maria Magalhães Sequeira, inspetora em período expe-

rimental, da EM2.

3 — O presente despacho produz efeitos a 01 de janeiro de 2017 e 
vigorará até 31 de dezembro de 2017.

30 -12 -2016. — A Inspetora -Geral, Leonor Furtado.
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 Despacho (extrato) n.º 1442/2017
Nos termos do disposto artigo 27.º, n.º 2, da Lei n.º 2/2004, de 15 de 

janeiro, alterada e republicada na Lei n.º 64/2011, de 22 de dezembro, 
e alterada pela Lei n.º 68/2013, de 29 de agosto, para chefiar a Equipa 
Multidisciplinar 2 designo, em comissão de serviços e nos termos do 
Despacho n.º 8007/2015, publicado no DR, 2.ª série, n.º 140, de 21 de 
julho de 2015, o Inspetor Sérgio Miguel Farinha Gomes de Abreu, com 
efeitos a 01/01/2017.

30 -12 -2016. — A Inspetora -Geral, Leonor Furtado.
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 PLANEAMENTO E DAS INFRAESTRUTURAS

Agência para o Desenvolvimento e Coesão, I. P.

Aviso n.º 1642/2017

Procedimento concursal comum para constituição de relação jurí-
dica de emprego público, na modalidade de contrato de trabalho 
em funções públicas por tempo indeterminado, tendo em vista o 
preenchimento de 1 (um) posto de trabalho da carreira/categoria 
de técnico superior Jurista, do Núcleo de Gestão de Recursos 
Humanos da Unidade de Gestão Institucional, do mapa de pessoal 
da Agência para o Desenvolvimento e Coesão, I. P.
1 — Nos termos do disposto nos n.os 1 e 3 do artigo 30.º e no artigo 33.º 

da Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas (LTFP), aprovada pela 
Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, conjugados com o artigo 19.º da Portaria 
n.º 83 -A/2009, de 22 de janeiro, alterada e republicada pela Portaria 
n.º 145 -A/2011, de 6 de abril, torna -se público que, por minha delibe-
ração, se encontra aberto procedimento concursal comum, pelo prazo 
de 10 dias úteis a contar da data da publicitação do presente aviso no 
Diário da República, para o preenchimento de 1 (um) posto de tra-
balho da carreira e categoria de técnico superior jurista do Núcleo de 
Gestão de Recursos Humanos, da Unidade de Gestão Institucional, do 
mapa de pessoal da Agência para o Desenvolvimento e Coesão, I. P. 
na modalidade de contrato de trabalho em funções públicas por tempo 
indeterminado.

2 — Para efeitos do disposto no n.º 1 do artigo 4.º da Portaria 
n.º 83 -A/2009, de 22 de janeiro, e de acordo com a atribuição que é 
conferida ao INA pela alínea c) do artigo 2.º do Decreto -Lei n.º 48/2012, 
de 28 de fevereiro, consultada previamente a Entidade Centralizada 
para a Constituição de Reservas de Recrutamento (ECCRC), a mesma 
informou em 16 de fevereiro de 2015, não ter, ainda, decorrido qualquer 
procedimento concursal para constituição de reservas de recrutamento, 
tendo declarado a inexistência, em reserva de recrutamento, de qualquer 
candidato com o perfil adequado.

3 — Em cumprimento do disposto no artigo 24.º da Lei n.º 80/2013, 
de 28 de novembro, e do artigo 4.º da Portaria n.º 48/2014, de 26 de 
fevereiro, foi ouvida a entidade gestora do sistema de requalificação 
(INA), que em 13 de janeiro de 2017, declarou a inexistência de tra-
balhadores em situação de requalificação, cujo perfil se adequasse às 
características do posto de trabalho em causa.

4 — O presente aviso será publicitado na Bolsa de Emprego Público 
(BEP) no 1.º dia útil seguinte à publicação no Diário da República, nos 
termos da alínea b), do n.º 1, do artigo 19.º, da Portaria n.º 83 -A/2009, 
de 22 de janeiro, alterada e republicada pela Portaria n.º 145 -A/2011, 
de 6 de abril.

5 — Número de postos de trabalho — O procedimento concursal visa 
o preenchimento de 1 (um) posto de trabalho, em regime de contrato de 
trabalho em funções públicas por tempo indeterminado.


