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5.2.4 — Gerir o património afeto aos serviços do IGFSS;
5.2.5 — Gerir o parque de viaturas do IGFSS;
5.2.6 — Proceder à instauração de processos de inquérito relativos a 

acidentes ocorridos com viaturas do instituto, submetendo os respetivos 
resultados ao conselho diretivo.

5.3 — Constituir mandatários do instituto, em juízo e fora dele, in-
cluindo o poder de substabelecer.

6 — Na vogal do conselho diretivo, licenciada Ana Margarida Ma-
galhães Vasques, os poderes necessários para:

6.1 — No âmbito do departamento de gestão da dívida (DGD), decidir 
todos os processos e assuntos relacionados com as matérias previstas 
nas alíneas a) a c) e e) a g) do artigo 4.º dos Estatutos do IGFSS, I. P., 
superintender, coordenar e dirigir a atividade do serviço, praticando todos 
os atos e emitindo as orientações e instruções que tiver por adequadas 
à sua prossecução, designadamente, para:

6.1.1 — Autorizar, no âmbito do processo executivo, a regularização 
de dívidas nos termos legais, até ao limite de € 2.000.000,00 (dois 
milhões de euros);

6.1.2 — Declarar a rescisão dos acordos de regularização de dívida 
autorizados no âmbito de processos judiciais e extrajudiciais de regulari-
zação de dívida à Segurança Social, independentemente do seu valor;

6.1.3 — Superintender e acompanhar os processos de regularização 
de dívidas relativamente aos devedores que se encontrem em RERE, 
PEAP, SIREVE, PER, PIRE e noutros instrumentos do Programa Ca-
pitalizar;

6.1.4 — Autorizar a redução do montante máximo assegurado por 
garantias bancárias que tenham sido prestadas a favor da Segurança 
Social para garantia de acordos prestacionais autorizados no âmbito 
de processos judiciais e extrajudiciais de regularização de dívida à 
Segurança Social;

6.1.5 — Autorizar a representação da Segurança Social nas ações 
que visem a articulação institucional com outros credores públicos e 
privados;

6.1.6 — Autorizar o posicionamento dos representantes da segurança 
social, enquanto credora, no âmbito dos processos de insolvência;

6.1.7 — Assinar os documentos através dos quais são comunicadas as 
condições de participação da Segurança Social no âmbito do RERE, PEAP, 
SIREVE, PER, PIRE e de outros instrumentos do Programa Capitalizar;

6.1.8 — Autorizar os pedidos de restituição de valores apurados no 
âmbito do processo de execução fiscal até ao limite de € 100.000,00 
(cem mil euros);

6.1.9 — Solicitar aos serviços competentes, no âmbito de processos 
de regularização de dívidas acompanhados pelo departamento de gestão 
da dívida, a realização de avaliações ao património dos contribuintes por 
técnicos avaliadores especializados, após prévia assunção pelos mesmos 
do pagamento das despesas inerentes à avaliação;

6.1.10 — Autorizar o cancelamento de hipotecas constituídas a favor 
do IGFSS, I. P., no âmbito dos processos legalmente previstos;

6.1.11 — Autorizar o pagamento das despesas com registos, emo-
lumentos, custas, taxas de justiça e outros encargos legais realizados 
no âmbito do processo de execução de dívidas, junto dos serviços de 
finanças, conservatórias, tribunais e outras entidades públicas;

6.1.12 — Emitir circulares normativas, circulares informativas, orien-
tações técnicas e ordens de serviço no âmbito da gestão da dívida;

6.2 — Constituir mandatários do instituto, em juízo e fora dele, in-
cluindo o poder de substabelecer.

6.3 — No âmbito do departamento de gestão e administração (DGA), 
sobre matérias relacionadas com a direção de qualidade e comunicação, 
nos termos do artigo 7.º alíneas e) a g) dos Estatutos do IGFSS, I. P., 
decidir, superintender, coordenar e dirigir a atividade do serviço, prati-
cando todos os atos e emitindo as orientações e instruções que tiver por 
adequadas à sua prossecução.

7 — Nos termos do disposto no n.º 2 do artigo 46.º do Código do 
Procedimento Administrativo, as competências ora delegadas poderão 
ser objeto de subdelegação.

8 — A presente deliberação produz efeitos a 1 de abril de 2019, ficando 
ratificados todos os atos entretanto praticados no âmbito dos poderes 
ora delegados, nos termos do preceituado no artigo 164.º do Código do 
Procedimento Administrativo.

23 de abril de 2019. — Pelo Conselho Diretivo, a Presidente, Teresa 
Maria da Silva Fernandes.

312290408 

 Deliberação n.º 658/2019
Considerando que:
Nos termos da Lei n.º 3/2004, de 15 de janeiro, Lei Quadro dos 

Institutos Públicos, sobre o capítulo do conselho diretivo, apenas se 
prevê, nos termos do artigo 19.º, n.º 3 que “O presidente é substituído, 
nas faltas e impedimentos, pelo vice -presidente, se o houver, ou pelo 
vogal que ele indicar, e na sua falta pelo vogal mais antigo.”

 SAÚDE

Administração Central do Sistema de Saúde, I. P.

Aviso n.º 9528/2019

Procedimento concursal para admissão a estágio com vista à atri-
buição de grau de especialista no ramo de Psicologia Clínica, 
aberto pelo Aviso n.º 12314 -A/2018, 2.ª série, n.º 164, de 27 de 
agosto — Alteração da composição do Júri.
Na sequência da deliberação do Conselho Diretivo da Administração 

Central do Sistema de Saúde, I. P. tomada em 17/05/2019, informa -se que 
nos termos do n.º 2 do artigo 4.º da Portaria n.º 796/94, de 7 de setembro 
a composição do júri do procedimento concursal para admissão a estágio 
com vista à atribuição de grau de especialista no ramo de Psicologia 
Clínica no âmbito dos cuidados de saúde primários aberto nos termos do 
Aviso n.º 12314 -A/2018, publicado na 2.ª série do Diário da República 
n.º 164, de 27 de agosto de 2018, foi alterada, no que respeita aos respe-
tivos vogais suplentes, passando a ter a seguinte composição:

Presidente: Maria Isabel Palmeiro Onofre Baptista Loureço de Matos, 
Assistente Principal da Carreira dos Técnicos Superiores de Saúde, 
ACES Loures -Odivelas;

1.º vogal efetivo: Nuno Miguel Ramalho Correia Simões Alves, As-
sistente da Carreira dos Técnicos Superiores de Saúde, ACES Amadora, 
a exercer funções em regime de mobilidade no ACES Almada Seixal;

2.º vogal efetivo: Elsa Maria Mourato Antunes, Assistente Principal 
da Carreira dos Técnicos Superiores de Saúde, ACES Lisboa Central;

1.ª vogal suplente: Carmen Isabel Pingarilho Espanhol Correia 
Arranhado — Assistente da Carreira dos Técnicos Superiores de Saú-
de — ACES Arco Ribeirinho;

2.º vogal suplente: Tânia Vanessa Dias Borges Mota, Assistente da 
Carreira dos Técnicos Superiores de Saúde — ACES Oeste Sul.

17 de maio de 2019. — O Vogal do Conselho Diretivo, Pedro Emanuel 
Ventura Alexandre.

312310633 

 Administração Regional de Saúde de Lisboa 
e Vale do Tejo, I. P.

Deliberação (extrato) n.º 659/2019
Por deliberação do Conselho Diretivo da Administração Regional de 

Saúde de Lisboa e Vale Tejo, I. P., de 12/04/2019, foi autorizada à enfer-
meira Teresa Maria Caldeira Correia, a exercer funções na ARSLVT, I. P./
ACES Sintra, a equiparação a bolseiro, para frequência do Curso de Pós-
-Licenciatura de Especialização em Enfermagem Comunitária, na Escola 
Superior de Saúde Atlântica, no período de 07/01/2019 a 27/07/2019, 
em regime de tempo parcial, ao abrigo do disposto no Decreto -Lei 
n.º 272/88, de 3 de agosto.

22 de abril de 2019. — O Vogal do Conselho Diretivo da ARSLVT, I. P., 
Nuno Venade.

312305847 

Perante ausência ou impedimento dos titulares dos pelouros, cumpre 
acautelar, que sejam definidas regras de substituição.

Assim, em reunião ordinária de 23 de abril de 2019, deliberou o 
conselho diretivo do IGFSS, I. P. definir as regras de substituição dos 
membros do conselho diretivo nos seguintes termos:

1 — Em caso de ausência ou impedimento da Presidente, Teresa 
Fernandes, será substituída nos termos da Lei pelo Vice -Presidente, 
Nuno Santos, ou na ausência deste pela vogal Ana Vasques;

2 — Em caso de ausência ou impedimento do Vice -Presidente, Nuno 
Santos, será substituído pela Presidente, Teresa Fernandes ou na ausência 
desta pela vogal Ana Vasques; e

3 — Em caso de ausência ou impedimento da Vogal, Ana Vasques, será 
substituída pela Presidente, Teresa Fernandes ou pelo Vice -Presidente, 
Nuno Santos.

4 — A presente deliberação produz efeitos imediatos.
2 de maio de 2019. — Pelo Conselho Diretivo, a Presidente, Teresa 

Maria da Silva Fernandes.
312290384 


