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aprovados pelo Conselho Diretivo, e em articulação com os dirigentes 
intermédios;

b) Autorizar, nos termos da lei, regimes diferentes de horários de 
trabalho para trabalhadores cujas funções específicas e ou razões de 
assiduidade o justifiquem;

c) Aprovar, sob proposta dos dirigentes intermédios, o plano anual 
de férias de todos os trabalhadores, autorizar as suas alterações, a acu-
mulação de férias e decidir sobre eventuais conflitos emergentes da 
marcação do mesmo;

d) Conceder licenças sem retribuição por períodos não superiores 
a 30 dias, no que respeita a trabalhadores vinculados por contratos de 
trabalho em funções públicas, ouvido o Diretor de Departamento ou o 
Chefe de Unidade respetivo;

e) Decidir as situações de conflito suscitadas com a justificação das 
faltas/ausências;

f) Praticar os atos necessários à inscrição e à participação dos trabalha-
dores do IFAP em estágios, congressos, seminários, colóquios, cursos de 
formação, ou iniciativas semelhantes, constantes do plano de formação 
aprovado pelo Conselho Diretivo, bem como proceder a eventuais ajustes 
deste, quando proposto pelos dirigentes intermédios, e até ao limite de 
20 % do encargo global do referido plano, desde que esteja previamente 
autorizada a respetiva despesa e assegurado o cumprimento das normas 
legais de contratação pública;

g) Autorizar, conjuntamente com o Diretor de Departamento Finan-
ceiro, a liberação de garantias constituídas a favor do IFAP, ou do ex 
 -IFADAP, no âmbito dos processos de concessão de crédito a trabalha-
dores, nomeadamente no que diz respeito ao crédito à habitação;

h) Promover e praticar todas os atos necessários à publicação, obriga-
tória, no D/ár/o da Repúbl/ca, de comunicações e de decisões do IFAP, 
relacionadas com a gestão de recursos humanos, desde que previamente 
aprovadas pelo Conselho Diretivo;

1.2.7 — Delegar no Diretor do Departamento de Apoios Comunitários 
na Região Autónoma da Madeira e para aplicação no âmbito estrito do 
respetivo Departamento, as competências para:

a) Movimentar a conta de depósitos à ordem abertas em nome do 
IFAP, no Funchal, para sacar e endossar cheques, emitir ordens de 
transferência e, em geral, para assinar e praticar todos os atos necessários 
ao mencionado fim de movimentação da referida conta, conjuntamente 
com Maria José Andrade Abreu e Duarte Sérgio Gaspar Vasconcelos, 
de acordo com as seguintes regras:

a.1) Assinatura, por dois elementos referidos em a), de valor igual 
ou inferior a €1.000,00, inclusive;

a.2) Assinatura conjunta, por um dos elementos referidos em a), sendo 
a outra obrigatoriamente a de João Avelino Gonçalves Batista, de valor 
superior a € 1.000,00;

b) Representar o IFAP, em todos os atos que respeitem ao condo-
mínio, relativamente às frações em que estejam instalados os serviços 
regionais;

c) No âmbito das respetivas medidas, e quando for caso disso, outor-
gar contratos, em representação do IFAP, bem como notificar eventuais 
decisões de modificação ou de rescisão dos mesmos;

d) Realizar a audiência prévia, nos termos dos artigos 100.º e seguintes 
do CPA, decorrente da aplicação do artigo 30.º do Regulamento (CE) 
n.º 65/2011, da Comissão, de 27 de janeiro;

e) Designar, para efeitos da alínea h) do n.º 1.1 da presente delibera-
ção, Maria José Andrade Abreu e Duarte Sérgio Gaspar Vasconcelos, 
como coautorizadores no âmbito específico do Departamento de Apoios 
Comunitários na Região Autónoma da Madeira.

2 — Designar os seguintes substitutos dos dirigentes do IFAP:
a) O Diretor do Gabinete de Planeamento e Relações Comunitárias, 

João Pedro Soares Bandeira Silva Veloso é substituído nas suas ausências 
e impedimentos por Paulo Jorge Ferreira Lafuente de Oliveira;

b) O Diretor do Gabinete de Auditoria, Henrique Manuel dos Santos 
Ramos Vicente, é substituído nas suas ausências e impedimentos por 
Maria Margarida Quintela Ribeiro Andrade;

c) O Diretor do Gabinete de Inovação e Qualidade, João Carlos Lopes 
Pinto, é substituído nas suas ausências e impedimentos por António 
Luís Nobre Anastácio;

d) A Diretora do Departamento de Ajudas Diretas, Marlene Rocha 
Diniz, é substituída nas suas ausências e impedimentos por Maria de 
Fátima Lisboa Leitão;

e) A Diretora do Departamento de Apoios ao Investimento, Maria do 
Rosário Gama Martins dos Santos de Sousa Sequeira, é substituída nas 
suas ausências e impedimentos por António Moita Brites;

f) A Diretora do Departamento de Controlo, Sandra Marina Azevedo 
Ferreira Barata Vicente de Garcia, é substituída nas suas ausências e 
impedimentos por André Manuel Delfim Padrão da Silva Ferrão;

g) O Diretor do Departamento de Sistemas de Informação, Fausto 
Manuel das Neves Portugal, é substituído nas suas ausências e impedi-
mentos por Jorge Alexandre Bandeira Guerreiro;

h) O Diretor do Departamento Financeiro, Lélio Simões Guerreiro 
Amado, é substituído nas suas ausências e impedimentos por Fernando 
José Ribeiro Correia;

i) O Diretor do Departamento Jurídico e de Devedores, Abel da Costa 
Bravo, é substituído nas suas ausências e impedimentos por Sandra 
Maria Sousa de Almeida;

j) A Diretora do Departamento de Administração Geral e Recursos 
Humanos, Maria José Dias da Silva Formosinho, é substituída nas 
suas ausências e impedimentos por Carlos Américo dos Santos Pestana 
Trindade;

k) O Diretor do Departamento de Apoios Comunitários na Região 
Autónoma da Madeira, João Avelino Gonçalves Batista, é substituído 
nas suas ausências e impedimentos por Maria José Abreu.

3 — Determinar que as competências objeto da presente delegação 
podem ser subdelegadas, mediante proposta dos dirigentes mencionados 
no n.º 1 da presente Deliberação dirigida ao Conselho Diretivo.

4 — Delegar na Secretária do Conselho Diretivo, Isabel Maria da 
Mota Veiga e Neta, as competências específicas para:

a) Assinar correspondência e documentos de divulgação, junto das 
unidades orgânicas do Instituto, dos extratos das atas das Deliberações 
tomadas pelo Conselho Diretivo, de acordo com as suas orientações e 
instruções;

b) Emitir certidões, com exceção de certidões de dívida para efeitos de 
cobrança coerciva, ao abrigo do artigo 63.º do Código do Procedimento 
Administrativo e da alínea c) do n.º 1 do artigo 11.º da Lei n.º 46/2007,de 
24 de agosto, de documentos arquivados no Conselho Diretivo, exceto 
quando contenham matéria confidencial ou reservada, bem como auto-
rizar a restituição de documentos aos interessados;

5 — Determinar que a presente deliberação produz efeitos a partir 
do dia 12 de março de 2012, cessando, na mesma data, a vigência das 
Deliberações n.º 2233/2011, publicada no Diário da República, 2.ã Série, 
n.º 230 de 30 de novembro de 2011 e n.º 405/2012, publicada no Diário 
da República, 2.ã Série, n.º 54 de 15 de março de 2012, ficando ratifi-
cados todos os atos praticados pelos dirigentes do IFAP, no âmbito das 
delegações previstas nos números anteriores, desde a referida data até 
à data da sua publicação.

18 de maio de 2012 — O Presidente do Conselho Diretivo, Luís 
Miguel Gaudêncio Simões de Souto Barreiros.
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 MINISTÉRIO DA SAÚDE

Administração Regional de Saúde do Norte, I. P.

Despacho n.º 7299/2012
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 a técnica 
superior da carreira técnica superior — Lina Maria Benedito Ferreira 
Franco — concluiu com sucesso o período experimental, com a avaliação 
final de 17,50 valores, devidamente homologada por despacho de 16 
de abril de 2012 do Presidente do Conselho Diretivo da Administração 
Regional de Saúde do Norte, I. P., na sequência da celebração, com 
este instituto público, de contrato de trabalho em funções públicas por 
tempo indeterminado.

08/05/2012. — O Vogal do Conselho Diretivo, Dr. Ponciano Manuel 
Castanheira de Oliveira.
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 Despacho n.º 7300/2012
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 a técnica 
superior da carreira técnica superior — Alda de Fátima dos Santos 
Ribeiro — concluiu com sucesso o período experimental, com a ava-
liação final de 17,13 valores, devidamente homologada por despacho 
de 16 de abril de 2012 do Presidente do Conselho Diretivo da Adminis-
tração Regional de Saúde do Norte, I. P., na sequência da celebração, 




