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1.8 — Registar e controlar os movimentos resultantes da aplicação 
de acordos internacionais;

1.9 — Praticar os atos relativos à prestação de contas anuais do 
ISS, I. P., bem como dos programas em que o mesmo organismo está 
envolvido;

1.10 — Autorizar a constituição e a reposição de fundos de maneio;
1.11 — Autorizar os planos de recuperação da dívida;
1.12 — Assinar recibos de qualquer montante;
1.13 — Autorizar o pagamento de despesas cuja realização tenha sido 

legalmente autorizada;
1.14 — Autorizar o pagamento de rendas relativas a imóveis em que 

estejam instalados serviços do ISS, I. P.;
1.15 — Definir e implementar indicadores de gestão e performance 

nas áreas de intervenção do DGCF;
1.16 — Propor orientações técnicas em matéria de contas e orçamen-

tos das IPSS e entidades equiparadas;
1.17 — Assegurar, na componente financeira, a articulação e interlo-

cução com a gestão dos fundos e programas europeus;
1.18 — Autorizar as ordens de pagamento no âmbito dos Fundos e 

Programas Europeus e de Investimento;
1.19 — Assinar a correspondência relacionada com assuntos de natu-

reza corrente necessária ao normal funcionamento dos serviços, incluindo 
a dirigida aos tribunais, com exceção da que for dirigida ao Presidente 
da República, à Assembleia da República, ao Governo e aos titulares 
destes órgãos de soberania, à Provedoria da Justiça e a outras entidades 
de idêntica ou superior posição na hierarquia do Estado, salvaguardando 
situações de mero expediente ou de natureza urgente.

2 — No que concerne ao pessoal dos respetivos serviços, mais sub-
delego na mesma dirigente, ao abrigo e nos termos dos preceitos legais 

invocados e desde que observados os condicionalismos descritos, com 
faculdade de subdelegação, os poderes necessários para:

2.1 — Afetar o pessoal na área de intervenção do DGCF;
2.2 — Despachar os pedidos de justificação de faltas;
2.3 — Decidir sobre os meios de prova dos motivos justificativos das 

faltas ao serviço invocados pelos trabalhadores do ISS, I. P.;
2.4 — Despachar os pedidos de tratamento ambulatório e de consultas 

médicas ou de exames complementares de diagnóstico;
2.5 — Autorizar a realização de trabalho extraordinário, de trabalho 

noturno, de trabalho em dia de descanso semanal, obrigatório e com-
plementar, e em dia feriado, desde que respeitados os pressupostos e os 
limites legais aplicáveis;

2.6 — Propor os horários mais adequados ao funcionamento dos 
serviços;

2.7 — Aprovar os mapas de férias e autorizar as respetivas alterações, 
bem como o gozo de férias e a sua acumulação parcial com as do ano 
seguinte, dentro dos limites legais e por conveniência de serviço;

2.8 — Autorizar férias antes da aprovação do mapa de férias e o seu 
gozo interpolado, bem como a concessão do período complementar de 
férias nos termos da lei aplicável;

2.9 — Autorizar as deslocações em serviço, bem como o processa-
mento das ajudas de custo e o reembolso das despesas de transporte a 
que haja lugar.

3 — O presente despacho produz efeitos à data de 1 de abril de 2014, 
ficando ratificados todos os atos entretanto praticados no âmbito dos 
poderes ora delegados, nos termos do n.º 1 do artigo 137.º do Código 
do Procedimento Administrativo.

5 de maio de 2014. — A Vogal do Conselho Diretivo, Marta Mendes Pires.
207799746 

PARTE D

 SUPREMO TRIBUNAL ADMINISTRATIVO

Aviso n.º 5911/2014
Em cumprimento do disposto na alínea d) do n.º 1 do artigo 37.º da 

Lei n.º 12 -A/2008, de 27 de fevereiro, torna -se pública a lista nominativa 
do pessoal do Supremo Tribunal Administrativo que cessou funções por 
motivo de aposentação, com efeitos a 1 de janeiro de 2013:

Nome: Rui Alberto Santos Sousa Calado
Carreira/Categoria: Assistente Operacional
Posição: 8.ª
Nível Remuneratório: 8.º
31 de março de 2014. — O Administrador, Rogério Paulo Martins 

Pereira.
207794197 

 TRIBUNAL ADMINISTRATIVO E FISCAL DE BEJA

Anúncio n.º 112/2014

Processo n.º 96/14.8BEBJA

Ação Administrativa Especial

Autor: Ministério Público.
Réu: Município de Vendas Novas.

Faz -se saber que, nos autos de ação administrativa especial 
n.º 96/14.8BEBJA, que se encontram pendentes neste tribunal, ficam 
citados todos os interessados abaixo indicados, para no prazo de quinze 
(15) dias se constituírem como contrainteressados no processo acima 
indicado, nos termos do n.º 1 do artigo 82.º do Código de Processo nos 
Tribunais Administrativos, cujo objeto do pedido consiste: na declaração 
de nulidade dos despachos de homologação, pelo Presidente da Câmara 
Municipal de Vendas Novas, das listas unitárias de ordenação final dos 
candidatos, no âmbito dos procedimentos concursais abertos pelos Avisos 

n.os 12 603/2010 (in DR, 2.ª série, n.º 120, de 23 -06 -2010) e 12 040/2010 
(in DR, 2.ª série, n.º 115, de 16 -06 -2010), nas seguintes datas:

29 -12 -2010 (1 despacho), no âmbito do procedimento para recruta-
mento de 4 técnicos de informática — nível 1 (estagiário);

19 -01 -2011 (1 despacho), no âmbito do procedimento para recruta-
mento, na carreira de assistente operacional, de 8 cabouqueiros;

20 -01 -2011 (1 despacho), no âmbito do procedimento para recruta-
mento, na carreira de assistente operacional, de 9 cantoneiros de limpeza;

28 -01 -2011 (8 despachos), no âmbito dos procedimentos para recruta-
mento, na carreira de assistente operacional, de 1 auxiliar administrativo; 
1 fiel de armazém; 1 pedreiro; 1 motorista de pesados; 1 condutor de 
máquinas pesadas e veículos especiais; 4 jardineiros; 1 auxiliar de ação 
educativa e, na carreira de técnico superior, 1 de ação social;

28 -01 -2011 (1 despacho), no âmbito do procedimento para recruta-
mento, na carreira de técnico superior, 1 de bibliotecário.

Uma vez expirado o prazo acima referido (15 dias), os contrainte-
ressados que como tais se tenham constituído, consideram -se citados 
para contestar, no prazo de 30 DIAS, a ação acima referenciada pelos 
fundamentos constantes da petição inicial, cujo duplicado se encontra à 
disposição na secretaria deste tribunal, com a advertência de que a falta 
de contestação ou a falta nela de impugnação especificada não importa 
a confissão dos factos articulados pelo autor, mas o tribunal aprecia 
livremente essa conduta, para efeitos probatórios.

Na contestação deve deduzir, de forma articulada, toda a matéria 
relativa à defesa e juntar os documentos destinados a demonstrar os 
factos cuja prova se propõe fazer.

Caso não lhe seja facultado, em tempo útil, a consulta ao processo 
administrativo, disso dará conhecimento ao juiz do processo, permitindo-
-se que a contestação seja apresentada no prazo de 15 dias contado desde 
o momento em que o contrainteressado venha a ser notificado de que o 
processo administrativo foi junto aos autos.

É obrigatória a constituição de advogado, nos termos do n.º 1 do 
artigo 11.º do CPTA.

A apresentação de contestação implica o pagamento de taxa de jus-
tiça autoliquidada. Sendo requerido nos Serviços de Segurança Social 
benefício de apoio judiciário na modalidade de nomeação de patrono, 
deverá o citando, juntar aos presentes autos, no prazo da contestação, 
documento comprovativo da apresentação do referido requerimento, 




