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Desportivo, o 2.º outorgante obriga-se a restituir ao 1.º outorgante os
montantes não aplicados e já recebidos.
4 — As comparticipações financeiras concedidas ao 2.º outorgante
pelo 1.º outorgante ao abrigo de outros contratos-programa celebrados em
2017 ou em anos anteriores, que não tenham sido total ou parcialmente
aplicadas na execução dos respetivos Programas de Atividades, são por
esta restituídas ao 1.º outorgante podendo este Instituto, no âmbito do
presente contrato-programa, acionar o disposto no n.º 2 do artigo 30.º
do Decreto-Lei n.º 273/2009, de 1 de outubro.
Cláusula 7.ª

ANEXO I
(ao contrato-programa de desenvolvimento desportivo
N.º CP/157/DDF/2017)
Quadro de revisão do apoio
Indicador

Valorização do apoio face aos indicadores

N.º de praticantes . . . . . .

≥ 250 de praticantes — 2,5%
[200, 250[ de praticantes — 2%
[150, 200[ de praticantes — 1,5%
[100, 150[ de praticantes — 1%
[50, 100[ de praticantes — 0,5%
[0, 50[ de praticantes — 0%

N.º de países. . . . . . . . . .

Modalidades individuais:

Tutela inspetiva do Estado
1 — Compete ao 1.º outorgante fiscalizar a execução do contrato-programa, podendo realizar, para o efeito, inspeções, inquéritos e sindicâncias, ou determinar a realização de uma auditoria por entidade externa.
2 — As ações inspetivas designadas no número anterior podem ser
tornadas extensíveis à execução dos contratos-programa celebrados pelo
2.º outorgante nos termos do artigo 7.º do Decreto-Lei n.º 273/2009,
de 1 de outubro, designadamente através da realização de inspeções,
inquéritos, sindicâncias ou auditoria por uma entidade externa, devendo
aqueles contratos-programa conter cláusula expressa nesse sentido.

≥ 24 de países — 2,5%
[10, 23] de países — 1%
[0, 9] de países — 0%
Modalidades coletivas:

Cláusula 8.ª

≥ 16 de países — 2,5%
[8, 15] de países — 1%
[0, 7] de países — 0%

Combate às manifestações de violência associadas ao desporto,
à dopagem, à corrupção, ao racismo, à xenofobia e a todas
as formas de discriminação, entre as quais as baseadas no sexo
O não cumprimento pelo 2.º outorgante do princípio da igualdade de
oportunidades e da igualdade de tratamento entre homens e mulheres,
das determinações da Autoridade Antidopagem de Portugal (ADoP) e
do Conselho Nacional do Desporto, e de um modo geral, da legislação
relativa ao combate às manifestações de violência associadas ao desporto,
à dopagem, à corrupção, ao racismo, à xenofobia e a todas as formas
de discriminação, entre as quais as baseadas no sexo, implica a suspensão e, se necessário, o cancelamento das comparticipações financeiras
concedidas pelo 1.º outorgante.

Participação de praticantes Participação de praticante medalhado em
de alto nível.
Jogos Olímpicos e/ou campeonatos do
mundo de absolutos:
Sim — 2,5%
Não — 0%
ou
0,5%, até ao máximo de 2,5%, por cada
praticante de alto nível — classificação
até ao 8.º lugar, nos últimos 4 anos, em
campeonato no mundo, da Europa, Jogos Olímpicos/Paralímpicos e Ranking
Mundial.

Cláusula 9.ª
Formação de treinadores
O não cumprimento pelo 2.º outorgante do regime de acesso e exercício
da atividade de treinador de desporto estabelecido pelo Lei n.º 40/2012,
de 28 de agosto, implica a suspensão e, se necessário, o cancelamento
das comparticipações financeiras concedidas pelo 1.º outorgante.

Transmissão direta . . . . .

Sim — 1%
Não — 0%
310487292

Cláusula 10.ª
Revisão do contrato
O presente contrato-programa pode ser modificado ou revisto por livre
acordo das partes e em conformidade com o estabelecido no artigo 21.º
do Decreto-Lei n.º 273/2009, de 1 de outubro.

TRABALHO, SOLIDARIEDADE
E SEGURANÇA SOCIAL

Cláusula 11.ª

Instituto da Segurança Social, I. P.

Vigência do contrato

Aviso n.º 5624/2017

Salvaguardando o disposto na cláusula 2.ª e sem prejuízo da satisfação das obrigações contratuais estabelecidas na cláusula 5.ª supra, o
presente contrato termina em 31 de dezembro de 2017 e, por motivos
de interesse público para o Estado, o apoio abrange a totalidade do
programa desportivo anexo ao presente contrato-programa e do qual
faz parte integrante.
Cláusula 12.ª
Disposições finais
1 — Nos termos do n.º 1 do artigo 27.º do Decreto-Lei n.º 273/2009,
de 1 de outubro, este contrato-programa é publicado na 2.ª série do
Diário da República.
2 — Os litígios emergentes da execução do presente contrato-programa são submetidos a arbitragem nos termos da lei.
3 — Da decisão cabe recurso nos termos da lei.
Assinado em Lisboa, em 28 de abril de 2017, em dois exemplares
de igual valor.
28 de abril de 2017. — O Presidente do Conselho Diretivo do Instituto
Português do Desporto e Juventude, I. P., Augusto Fontes Baganha. — O
Presidente da Federação Portuguesa de Voleibol, Álvaro Agostinho
Fernandes Lopes.

Procedimento concursal comum com vista à constituição de reservas
de recrutamento na carreira e categoria de assistente
técnico do mapa de pessoal do Instituto da Segurança Social, I. P.
Referência DRH/AT/2/2017
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 em
anexo à 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 despacho do Presidente do Conselho Diretivo do ISS, I. P., de 5 abril de
2017, se encontra aberto, pelo prazo de 10 dias úteis, a contar da data
da publicação do presente Aviso no Diário da República, procedimento
concursal comum com vista à constituição de reservas para a carreira e
categoria de assistente técnico, do mapa de pessoal deste Instituto, no
Centro Distrital do Porto, na modalidade de contrato de trabalho em
funções públicas por tempo indeterminado.
1 — Foi executado procedimento prévio de recrutamento de trabalhadores em situação de requalificação, tendo a entidade gestora do
sistema de requalificação (INA) emitido a declaração prevista no n.º 5
do artigo 24.º da Lei n.º 80/2013, de 28 de novembro.
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2 — Para efeitos do disposto no n.º 1 do artigo 4.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, declara-se não estarem constituídas reservas de recrutamento no próprio organismo.
3 — Ao presente procedimento é aplicável a tramitação prevista
no artigo 37.º da LTFP, conjugada com as disposições 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, e Código do Procedimento Administrativo (CPA).
4 — O procedimento concursal visa o recrutamento por contrato
de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado, sendo o
recrutamento efetuado de entre trabalhadores com relação jurídica de
emprego público por tempo indeterminado previamente estabelecida.
5 — Postos de trabalho sujeitos a contratação: Na carreira e categoria de assistente técnico, previstos no mapa de pessoal do Instituto da
Segurança Social — Centro Distrital do Porto — exclusivamente para
a área de atuação de Gestão do Cliente.
6 — Caracterização do posto de trabalho: Aos postos de trabalho a
ocupar correspondem, em conformidade com o conteúdo funcional no
anexo referido na alínea b) do n.º 1 do artigo 88.º da LTFP, na carreira
e categoria de assistente técnico, o exercício de funções de natureza
executiva, de aplicação de métodos e processos, com base em diretivas
bem definidas e instruções gerais, de grau de complexidade médio, na
área funcional de Gestão do Cliente:
Atendimento, prestação de informações, orientação e encaminhamento
ao público, agindo como facilitador da relação do cidadão-cliente com
o Sistema de Segurança Social;
Disponibilização, com rigor e objetividade, das informações que se
revelem necessárias e adequadas às questões suscitadas;
Realização das funções de acordo com as exigências, critérios, padrões
e prazos estabelecidos.
7 — Local de trabalho: na área de intervenção do Centro Distrital
do Porto.
8 — Requisitos gerais de admissão: Ser detentor de relação jurídica de
emprego público por tempo indeterminado ou encontrar-se em situação
de requalificação e possuir os requisitos enunciados no artigo 17.º da
LTFP, a saber:
a) Nacionalidade portuguesa, quando não dispensada pela Constituição, convenção internacional ou lei especial;
b) 18 anos de idade completos;
c) Não inibição do exercício de funções públicas ou não interdição
para o exercício das funções que se propõe desempenhar;
d) Robustez física e perfil psíquico indispensáveis ao exercício das
funções a que se candidata;
e) Cumprimento das leis de vacinação obrigatória.
9 — Nível habilitacional: Para ingresso na carreira de assiste técnico é exigida a titularidade do 12.º ano de escolaridade ou de curso
que lhe seja equiparado, conforme expresso na alínea b) do n.º 1 do
artigo 86.º da LTFP, não se colocando a possibilidade de substituição do nível habilitacional por formação ou experiência profissional.
10 — Não serão admitidos os candidatos que, cumulativamente, se
encontrem integrados na carreira e, não se encontrando em mobilidade,
ocupem postos de trabalho previstos no mapa de pessoal do serviço idênticos aos postos de trabalho cuja ocupação se pretende com o presente
procedimento concursal.
11 — Posicionamento remuneratório: O posicionamento remuneratório do trabalhador a recrutar terá em conta o preceituado no artigo 38.º
da LTFP, conjugado com o artigo 38.º da Lei n.º 82-B/2014, de 31 de dezembro, aplicável por força do disposto no artigo 19.º da Lei n.º 42/2016,
de 28 de dezembro.
11.1 — Posição remuneratória de referência: 1.ª posição remuneratória, nível remuneratório 5 da Tabela Remuneratória Única, para a
categoria e carreira de assistente técnico (€ 683,13).
11.2 — Não será feita qualquer valorização remuneratória dos candidatos, salvo se o trabalhador estiver integrado em carreira diferente
daquela para a qual é aberto o procedimento concursal.
12 — Formalização das candidaturas:
12.1 — Nos termos conjugados dos artigos 27.º e 51.º da Portaria
n.º 83-A/2009, de 22 de janeiro, as candidaturas deverão ser formalizadas
mediante preenchimento do formulário tipo, publicitado pelo Despacho
(extrato) n.º 11321/2009, Diário da República, 2.ª série, n.º 89, de 8 de
maio de 2009, e disponibilizado no sítio do ISS, IP, em www.seg-social.
pt, o qual deverá ser remetido para o endereço eletrónico ISS-DRH-Procedimentos-Concursais@seg-social.pt, com a seguinte indicação
no Assunto: Referência DRH/AT/2/2017.
12.2 — A remessa da candidatura por outra via determinará a sua
não consideração.
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12.3 — O formulário, devidamente datado e assinado, deve ser obrigatoriamente acompanhado dos seguintes documentos:
a) Fotocópia legível do certificado de habilitações literárias, conforme o disposto no n.º 2 do artigo 28.º da Portaria n.º 83-A/2009, de
22 de janeiro;
b) Comprovativos das ações de formação frequentadas e relacionadas
com o conteúdo funcional do posto de trabalho;
c) Declaração emitida pelo Serviço a que o candidato pertence, devidamente autenticada e atualizada, da qual conste a modalidade de
relação jurídica de emprego público que detém, a antiguidade na carreira e no exercício de funções públicas e a avaliação de desempenho
(quantitativa e qualitativa) obtida no último biénio ou a declaração da
sua inexistência, bem como a indicação da posição remuneratória de
que seja detentor;
d) Declaração emitida pelo Serviço a que o candidato se encontra afeto,
devidamente autenticada e atualizada, da qual constem as atividades
que se encontra a exercer;
e) Currículo profissional detalhado e atualizado, elaborado em modelo disponibilizado em www.seg-social.pt, na área do ISS, I. P., sendo
que pode ser exigida aos candidatos a apresentação de documentos
comprovativos de factos referidos no currículo que possam relevar
para a apreciação do seu mérito e que se encontrem deficientemente
comprovados.
12.4 — A apresentação de documento falso determina a participação à
entidade competente para efeitos de procedimento disciplinar e, ou, penal.
12.5 — O candidato que exerça funções neste Instituto é dispensado
da apresentação da declaração referida na alínea c) do ponto 12.3, a
qual será entregue oficiosamente ao júri pelo Departamento de Recursos
Humanos e da apresentação dos certificados comprovativos da formação indicada no currículo, que se encontrem arquivados no respetivo
processo individual.
12.6 — A não apresentação dos documentos exigidos determina a
não admissão do candidato ao procedimento.
13 — Métodos de seleção:
13.1 — Ao abrigo do disposto no n.º 5 do artigo 36.º da Lei n.º 35/2014,
de 20 de junho, conjugado com os n.os 1 e 2 do artigo 6.º da Portaria
n.º 83-A/2009, de 22 de janeiro, atentos à urgência do presente procedimento concursal, serão utilizados, como único método de seleção
obrigatório, a avaliação curricular (AC) e como método de seleção
facultativo, a entrevista profissional de seleção (EPS).
13.2 — A Avaliação Curricular (AC) destina-se a analisar a qualificação dos candidatos.
a) Atento ao conteúdo dos postos de trabalho a ocupar, serão valoradas
a habilitação académica, a formação profissional, a experiência profissional devidamente comprovada e a avaliação de desempenho.
b) Este método será valorado numa escala de 0 a 20 valores,
considerando-se a valoração até às centésimas.
c) Os candidatos que obtenham uma valoração inferior a 9,5 valores
consideram-se excluídos do procedimento, não sendo chamados à aplicação do método seguinte.
13.3 — A Entrevista Profissional de Seleção (EPS) é pública e visa
avaliar, de forma objetiva e sistemática, a experiência profissional e
aspetos comportamentais evidenciados durante a interação estabelecida
entre o entrevistador e o entrevistado, nomeadamente os relacionados
com a capacidade de comunicação e de relacionamento interpessoal.
a) Por cada entrevista será elaborada uma ficha individual contendo o
resumo dos temas abordados, os parâmetros de avaliação e a classificação
obtida em cada um deles, devidamente fundamentada;
b) É excluído do procedimento o candidato que obtenha uma valoração
na EPS inferior a 9,5 valores.
14 — A classificação final dos métodos anteriormente referidos será
obtida numa escala de 0 a 20 valores através da aplicação da seguinte
fórmula:
CF = 0,70 AC + 0,30 EPS
em que:
CF = Classificação Final;
AC = Avaliação Curricular;
EPS = Entrevista Profissional de Seleção.
15 — A publicitação dos resultados obtidos em cada método de seleção
é efetuada através de lista, ordenada alfabeticamente, disponibilizada
em www.seg-social.pt.
16 — Os candidatos aprovados no método de selecção AC são convocados para a realização do método seguinte por uma das formas previstas
no n.º 3 do artigo 30.º da Portaria n.º 83-A/2009, de 22 de janeiro.
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17 — De acordo com o preceituado no n.º 1 do artigo 30.º da Portaria
n.º 83-A/2009, os candidatos excluídos serão notificados por uma das
formas previstas nas alíneas a), b), c) ou d) do n.º 3 do artigo 30.º da
mesma Portaria, para a realização da audiência dos interessados nos
termos do CPA.
18 — Em conformidade com o disposto na alínea t) do n.º 3 do artigo 19.º da Portaria n.º 83-A/2009, de 22 de janeiro, os candidatos
têm acesso às atas do júri, onde constam os parâmetros de avaliação
e respetiva ponderação de cada um dos métodos de seleção a utilizar,
desde que o solicitem.
19 — Em caso de igualdade de valoração, os critérios de desempate
a adotar são os constantes do artigo 35.º da Portaria n.º 83-A/2009, de
22 de janeiro.
20 — A lista unitária de ordenação final dos candidatos, após homologação do Conselho Diretivo do ISS, I. P., é publicada na 2.ª série do
Diário da República, afixada em local visível e público das instalações
do ISS, I. P., e disponibilizada na respetiva página eletrónica, nos termos do n.º 6 do artigo 36.º da Portaria n.º 83-A/2009, de 22 de janeiro.
21 — Nos termos do Despacho Conjunto n.º 373/2000, de 1 de março,
em cumprimento da alínea h) do artigo 9.º da Constituição «A Administração Pública, enquanto entidade empregadora, promove ativamente
uma política de igualdade de oportunidades entre homens e mulheres
no acesso ao emprego e na progressão profissional, providenciando
escrupulosamente no sentido de evitar toda e qualquer discriminação».
22 — O Júri tem a seguinte composição:
Presidente: Altina Maria Rocha de Oliveira Silva Assunção, Diretora da Unidade de Apoio à Direção do Centro Distrital do Porto.
1.º Vogal Efetivo, que substituirá o Presidente nas suas faltas e impedimentos: Maria da Conceição Ribeiro Pereira Costa Aleixo, Diretora do Núcleo de Recursos Humanos do Centro Distrital do Porto.
2.º Vogal Efetivo: João Leonel Silva Cunha, Diretor do Núcleo de
Gestão do Cliente do Centro Distrital do Porto.
1.º Vogal Suplente: Carla Maria Gomes de Sousa, Chefe da Equipa
de Coordenação dos Serviços Locais do Centro Distrital do Porto.
2.º Vogal Suplente: Lila Gabriela Mendes, técnica superior do Setor de Gestão de Recursos Humanos do Centro Distrital do Porto.
23 — Nos termos do n.º 1 do artigo 19.º da Portaria n.º 83-A/2009, de
22 de janeiro, o presente Aviso será publicitado na 2.ª série do Diário da
República, na Bolsa de Emprego Público (www.bep.gov.pt) no 1.º dia útil
subsequente à publicação no Diário da República, na página eletrónica
do ISS, I. P. (www.seg-social.pt), e, por extrato, no prazo máximo de
três dias úteis, contados da forma anteriormente referida, em jornal de
expansão nacional.
26 de abril de 2017. — O Presidente do Conselho Diretivo, Rui Fiolhais.
310462627
Despacho n.º 4324/2017
1 — No uso dos poderes que me foram conferidos pelo Despacho
n.º 3514/2017, do Diretor da Unidade de Fiscalização do Centro, do
Departamento de Fiscalização do ISS, I. P., publicado no Diário da
República, 2.ª série, n.º 81, de 26 de abril de 2017, e nos termos do
disposto no artigo 46.º do Código do Procedimento Administrativo,
subdelego, sem a faculdade de subdelegar e sem prejuízo do poder de
avocação, na Licenciada Paula Cristina Santos, Chefe de Setor de Aveiro
do Núcleo de Fiscalização de Beneficiários e Contribuintes da Unidade
de Fiscalização do Centro, no âmbito de intervenção da equipa que dirige,
os poderes necessários para a prática dos seguintes atos:
1.1 — Dirigir a ação inspetiva e fiscalizadora em matéria de cumprimento dos direitos e obrigações dos beneficiários e contribuintes, e
decidir os processos resultantes dessas intervenções;
1.2 — Desenvolver ações de esclarecimento e orientação dos beneficiários e contribuintes acerca dos seus direitos e obrigações para
com a segurança social, tendo em vista prevenir e corrigir a prática de
infrações de vária índole;
1.3 — Fiscalizar os beneficiários de prestações sociais e, caso conclua
pela não verificação, total ou parcial, dos requisitos necessários à manutenção das mesmas, determinar aos serviços competentes a realização de
diligências adequadas à correção das irregularidades detetadas;
1.4 — Elaborar e determinar o registo oficioso das declarações de
remunerações na sequência do resultado apurado nas ações inspetivas;
1.5 — Elaborar autos de notícia e participações em matéria de atuações ilegais dos beneficiários e dos contribuintes, sedeados na sua área
de intervenção;
1.6 — Programar e decidir as ações de fiscalização e avaliar os seus
resultados;
1.7 — Promover a adequada articulação entre o serviço que dirige
e outras entidades, cuja intervenção vise objetivos complementares;

1.8 — Praticar os demais atos necessários ao exercício das atribuições
do setor, nos termos das disposições conjugadas dos artigos 17.º do
Decreto-Lei n.º 83/2012, de 30 de março, e 8.º da Portaria n.º 135/2012,
de 8 de maio, ambos na sua redação atual;
1.9 — Assinar a correspondência relacionada com assuntos de natureza corrente necessária ao normal funcionamento dos serviços, incluindo
os tribunais, com exceção da que for dirigida aos órgãos de soberania
e respetivos titulares, direções-gerais, inspeções-gerais, governadores
civis, autarquias locais e institutos públicos, salvaguardando as situações
de mero expediente ou de natureza urgente;
2 — No que concerne ao pessoal do respetivo Núcleo, mais subdelego, ao abrigo e nos termos das mesmas disposições legais e desde
que, precedendo o indispensável e prévio cabimento orçamental, sejam
respeitados os condicionalismos legais, os regulamentos aplicáveis e as
orientações técnicas do Conselho Diretivo sobre a matéria, os poderes
necessários para:
2.1 — Despachar os pedidos de justificação de faltas;
2.2 — Decidir sobre os meios de prova dos motivos justificativos das
faltas ao serviço invocados pelos trabalhadores do respetivo serviço;
2.3 — Despachar os pedidos de tratamento ambulatório e de consultas
médicas ou exames complementares de diagnóstico;
2.4 — Autorizar as deslocações em serviço, bem como o pagamento de
ajudas de custo e o reembolso das despesas de transporte a que haja lugar;
3 — A presente subdelegação de competências produz efeitos imediatos, ficando, por força dela e ao abrigo do disposto no artigo 164.º
do Código do Procedimento Administrativo, ratificados todos os atos
no entretanto praticados pela chefia referida, neste contexto.
28 de abril de 2017. — O Diretor do Núcleo de Fiscalização de Beneficiários e Contribuintes, Alain Rodrigues Machado.
310472225
Despacho n.º 4325/2017
1 — No uso dos poderes que me foram conferidos pelo Despacho
n.º 3515/2017, do Diretor da Unidade de Fiscalização do Norte do
ISS, I. P., publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 81, de 26 de
abril de 2017, e nos termos do disposto no artigo 46.º do Código do
Procedimento Administrativo, subdelego nas licenciadas Sara Carvalho
Vicente Bernardo, Chefe do Setor 1, e Fernanda Maria da Silva Azevedo
Jáco, Chefe do Setor 2, ambas do Núcleo de Fiscalização de Equipamentos Sociais, da Unidade de Fiscalização do Norte, nomeadas em regime
de substituição, os poderes necessários para a prática dos seguintes atos:
1.1 — Dirigir a ação inspetiva e fiscalizadora em matéria de cumprimento dos direitos e obrigações das instituições particulares de solidariedade social e outras entidades privadas de solidariedade social
que exerçam a sua atividade de apoio social, e decidir os processos
resultantes dessas intervenções;
1.2 — Elaborar autos de notícia em matéria de atuações das instituições privadas de solidariedade social e de outras entidades de apoio
social sedeadas na sua área de intervenção;
1.3 — Efetuar a prospeção e o levantamento de estabelecimentos de
apoio social clandestinos e a funcionar ilegalmente;
1.4 — Informar e esclarecer os proprietários e os utentes de estabelecimentos de apoio social quanto aos seus direitos e obrigações, de modo
a prevenir e a corrigir a prática de infrações;
1.5 — Programar e decidir as ações de fiscalização e avaliar os seus
resultados;
1.6 — Praticar os demais atos necessários ao exercício das atribuições do Departamento, nos termos das disposições conjugadas dos
artigos 17.º do Decreto-Lei n.º 83/2012, de 30 de março e 8.º da Portaria
n.º 135/2012, de 8 de maio;
2 — No que concerne ao pessoal dos respetivos Setores, mais subdelego, ao abrigo e nos termos dos mesmos preceitos legais e desde
que, precedendo o indispensável e prévio cabimento orçamental, sejam
respeitados os condicionalismos legais, os regulamentos aplicáveis e as
orientações técnicas do Conselho Diretivo sobre a matéria, os poderes
necessários para:
2.1 — Autorizar as deslocações em serviço, bem como o pagamento de
ajudas de custo e o reembolso das despesas de transporte a que haja lugar;
2.2 — Assinar a correspondência relacionada com assuntos de natureza corrente necessária ao normal funcionamento dos serviços, incluindo
os tribunais, com exceção da que for dirigida ao Presidente da República,
à Assembleia da República, ao Governo e aos titulares de órgãos de
soberania e respetivos titulares, à Provedoria de Justiça, ao Tribunal de
Contas, direções-gerais, inspeções-gerais, governadores civis, autarquias locais e institutos públicos, e outras entidades de idêntica posição
hierárquica do Estado, salvaguardando as situações de mero expediente
ou de natureza urgente;
2.3 — Aprovar os mapas de férias e autorizar as respetivas alterações,
bem como o gozo de férias e a sua acumulação parcial com as férias do
ano seguinte, dentro dos limites legais;

