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3 — Os trabalhos de avaliação das candidaturas consideram-se encerrados com a decisão do Conselho Diretivo de atribuição dos apoios
financeiros.
4 — A remuneração relativa à análise das candidaturas apenas é devida
se, até ao início da reunião, o jurado analisou a totalidade dos projetos
admitidos a concurso.
5 — A remuneração prevista no número anterior é paga por transferência bancária para a conta de cada jurado.
Artigo 5.º
Garantias de imparcialidade
1 — Os membros do júri estão obrigados a:
a) Atuar com imparcialidade, isenção e de acordo com a ética e boa
conduta profissional;
b) Atuar em conformidade com o estabelecido no presente Regulamento e demais legislação aplicável;
c) Comunicar ao ICA, no prazo máximo de 24 horas, qualquer motivo
de força maior que o impeça de desempenhar as suas funções;
d) Guardar sigilo relativamente a todos os factos de que tomar conhecimento no exercício das suas funções, durante e após o desempenho
das mesmas.
2 — Os membros do júri estão sujeitos ao regime de impedimentos
previstos no Código do Procedimento Administrativo (CPA).
3 — No prazo de um ano após a cessação de funções, os membros do
júri não podem exercer cargos, desempenhar qualquer atividade laboral
ou prestar serviços, a título oneroso ou gratuito, independentemente
da sua duração, regularidade e do tipo de contrato, nas empresas ou
entidades que tenham beneficiado de apoios do ICA, concedidos com
a intervenção do júri de que fizeram parte.
4 — Os membros do júri não podem participar a qualquer título em
projetos que tenham beneficiado de apoios do ICA concedidos com a
intervenção do júri de que fizeram parte.
5 — Previamente ao início de funções, os jurados assinam um termo
declarando, sob compromisso de honra, que não se encontram sujeitos
ao regime de incompatibilidades nem em qualquer circunstância suscetível de pôr em causa as garantias de imparcialidade referidas nos
números anteriores.
6 — Verificando-se qualquer circunstância suscetível de constituir
impedimento ou de pôr de qualquer forma em causa a imparcialidade,
o jurado é obrigado a comunicar imediatamente tal facto ao ICA.
Artigo 6.º
Impedimentos
1 — O procedimento da verificação de impedimento ou da escusa
e suspeição dos jurados é o constante dos artigos 69.º e seguintes do
CPA.
2 — Compete ao presidente do júri declarar o impedimento ou
conhecer os pedidos de escusa ou suspeição relativos ao júri.
Artigo 7.º
Apoio Técnico
O secretariado dos júris dos concursos e o apoio técnico necessário ao
funcionamento dos mesmos é assegurado pelos serviços do ICA.
Artigo 8.º

5 — O júri analisa e avalia os projetos aplicando as regras específicas
constantes dos Anexos ao Regulamento Geral Relativo aos Programas
de Apoios Financeiros que sejam aplicáveis ao concurso em causa,
justificando a pontuação atribuída, pronunciando-se de forma coerente
e fundamentada sobre cada um dos parâmetros de apreciação previstos
nos Anexos referidos, considerando que cada parâmetro tem o mesmo
peso na avaliação de cada critério.
6 — Os prazos estabelecidos nos números 3 e 4 podem vir a ser
alargados, por proposta do júri, justificado, quer pela especificidade dos
concursos, quer pelo elevado número de candidatos admitidos.
7 — O júri, sempre que entender necessário, pode convocar o produtor e/ou o realizador dos projetos em concurso, para prestação de
esclarecimentos.
8 — O júri procede à ordenação das candidaturas por ordem decrescente a partir do mais pontuado pelo plenário, sendo a classificação de
cada projeto obtida pela aplicação da fórmula prevista para o efeito no
respetivo anexo, e a respetiva fundamentação, constante de ficha individual de classificação, anexa à mesma ata, da qual faz parte integrante.
9 — As deliberações referidas nos números anteriores constam de
ata, que deve ser assinada pelos membros do júri que participaram das
deliberações, contendo a proposta de classificação final, bem como o
discriminativo das avaliações quanto a cada critério e parâmetros de
apreciação.
10 — Quando o júri do concurso entenda que nenhum dos projetos
a concurso possui a qualidade necessária para beneficiar do apoio do
ICA, elabora um relatório fundamentado que é apreciado e decidido
pelo ICA.
11 — A ata, contendo o resultado da avaliação do júri e respetivos
anexos, é validada no dia da realização da reunião, por todos os membros
do júri presentes e remetida ao ICA, para cumprimento do artigo 34.º
do CPA.
Artigo 9.º
Votação do júri
1 — O júri delibera por maioria simples dos votos.
2 — Os jurados vencidos, querendo, apresentam declaração de voto,
que consta da ata da reunião a que respeite.
Artigo 10.º
Audiência de interessados e decisão final
1 — Findo o prazo para audiência dos interessados, não havendo pronúncia dos candidatos, o projeto de decisão do júri torna-se definitivo.
2 — As pronúncias dos candidatos, em sede de audiência prévia no
âmbito dos concursos objeto do presente Regulamento, são remetidas
ao júri pelo ICA.
3 — Havendo pronúncias, cabe ao júri, em reunião plenária, a realizar
extraordinariamente, no prazo de 5 dias, elaborar a resposta fundamentada sobre as mesmas e lavrar ata que será assinada por todos os
membros presentes.
4 — É permitido ao júri rever ou completar a apreciação dos candidatos constante da competente ficha de avaliação quando, nos termos
do número anterior, assim se revele necessário.
Artigo 11.º
Prazos
Os prazos a que se faz referência no presente Regulamento são contados nos termos do artigo 87.º do CPA.

Funcionamento do júri

Artigo 12.º

1 — O Presidente do júri convoca todas as reuniões necessárias à
tramitação do procedimento de análise e avaliação das candidaturas,
podendo estas ocorrer presencialmente ou com recurso a soluções de
tecnologia de informação e comunicação.
2 — No prazo de cinco dias após a admissão de candidaturas, os
projetos são distribuídos aos jurados, com exceção do Presidente, sendo-lhes atribuída uma senha (password) facultando-lhes o acesso por via
eletrónica a toda a documentação dos processos e uma ficha tipo de
avaliação.
3 — No prazo mínimo de quinze dias, cada jurado procede a uma
análise fundamentada dos projetos, à elaboração das fichas de avaliação,
uma por projeto, com base nos critérios legalmente fixados e parâmetros
de aplicação definidos, e ainda à respetiva proposta de classificação,
numa escala de 1 a 10, quer quanto a cada critério, quer quanto ao
resultado final da classificação alcançada.
4 — No prazo de cinco dias a contar do prazo referido no número
anterior, terá lugar o plenário do júri, que delibera sobre as propostas dos
jurados e a classificação a atribuir, relativamente a cada projeto.

Dúvidas de interpretação e aplicação
As dúvidas quanto à interpretação e aplicação do presente Regulamento são resolvidas pelo ICA.
30 de maio de 2018. — O Presidente do Conselho Diretivo, Luís Chaby
Vaz. — A Vice-Presidente do Conselho Diretivo, Maria Mineiro.
311409817

Direção Regional de Cultura do Norte
Despacho n.º 5984/2018
Nos termos do artigo 21.º da Lei n.º 2/2004, na sua redação atualizada,
nomeio, para o exercício do cargo de Diretora do Museu de Lamego,
pertencente à Direção Regional de Cultura do Norte, na sequência de
concurso e da proposta do júri, a Dra. Alexandra Isabel Falcão, do
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mapa de pessoal da Direção Regional de Cultura do Norte, com efeitos
a 18 de junho de 2018.
Em anexo, nota relativa ao currículo académico e profissional da
nomeada.
22 de maio de 2018. — O Diretor Regional de Cultura do Norte,
Doutor António Ponte.
Nota curricular
Alexandra Isabel Falcão
Licenciada em História da Arte e pós-graduada em Museologia e
Educação e técnica superior, desde 2004, no Museu de Lamego, onde
tem estado afeta à investigação e curadoria.
Entre os projetos mais recentes, refira-se a coordenação do projeto de fundraising «Conhecer, Conservar, Valorizar» (prémio APOM
2012), entre 2011-2015; o comissariado da exposição Glorificação do
Divino (2014) e coordenação e autoria do respetivo catálogo (prémio
APOM 2015) e, inserida no âmbito das comemorações do centenário
do Museu de Lamego, da exposição O Gentilíssimo e Talentoso João
Amaral (1874-1955), dedicada ao seu primeiro diretor, tendo sido igualmente da sua responsabilidade a autoria do catálogo, e a coautoria do
projeto de remodelação do salão nobre do Museu de Lamego (2018).
Autora do projeto de comunicação online Um Ano. Um Tema, no
âmbito do qual foram publicados os álbuns Doze Gravuras do Museu
de Lamego (2016) e Tumulária do Museu de Lamego e Vale do Varosa
(2017).
Investigadora da Rede de Monumentos do Vale do Varosa, produziu,
entre outros, os conteúdos para o centro interpretativo do Convento de
Santo António de Ferreirim, em Lamego.
Tem participado em vários projetos, congressos, colóquios e publicações que decorrem do seu interesse nos domínios da História da Arte, do
Património, da Educação e da Museologia, este último, enquanto palco
privilegiado de articulação entre os três anteriores. Entre muitos outros,
contam-se a participação nas Conversas na Torre e o Colóquio Sphera
Mundi, ambos em 2015, no contexto das comemorações dos 500 anos
da Torre de Belém, o Congresso Internacional A Cópia Pictórica em
Portugal, Espanha e no Novo Mundo, 1552-1752 e o Colóquio Quo Vadis? Projeto de investigação e conservação de uma pintura quinhentista
portuguesa, ambos em 2016.
311408804

CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
Gabinete do Ministro
Despacho n.º 5985/2018
Ao abrigo das disposições conjugadas do n.º 1 do artigo 8.º e do n.º 5
do artigo 20.º do Decreto-Lei n.º 251-A/2015, de 17 de dezembro, que
aprova a orgânica do XXI Governo Constitucional, do artigo 151.º da
Lei n.º 62/2007, de 10 de setembro, que aprova o Regime Jurídico das
Instituições de Ensino Superior, dos artigos 44.º a 50.º do Código do
Procedimento Administrativo, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 4/2015,
de 7 de janeiro, das alíneas c) dos n.os 1 e 3 do artigo 17.º do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de junho, dos artigos 109.º e 110.º do Código dos
Contratos Públicos, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de
janeiro, na sua atual redação, da alínea b) do n.º 3 do artigo 120.º da Lei
Geral do Trabalho em Funções Públicas, aprovada pela Lei n.º 35/2014,
de 20 de junho, na sua redação atual, do n.º 1 do artigo 7.º do Decreto-Lei n.º 170/2008, de 26 de agosto, alterado pelas Leis n.os 3-B/2010,
de 28 de abril, e 55-A/2010, de 31 de dezembro:
1 — Delego, com a faculdade de subdelegação, no Presidente do
Instituto Politécnico de Leiria, Professor Rui Filipe Pinto Pedrosa, a
competência para a prática dos atos enumerados nas alíneas seguintes,
desde que, em todos os casos, esteja assegurada a prévia cabimentação
orçamental:
a) Autorizar, em casos excecionais de representação e relativamente
às deslocações ao estrangeiro e no estrangeiro do pessoal em exercício
de funções na respetiva instituição, incluindo o próprio, e sempre que o
respetivo vínculo jurídico de emprego o permita, que os encargos com
alojamento e alimentação sejam satisfeitos contra documento comprovativo das despesas efetuadas, não podendo, em qualquer caso, o abono
de ajuda de custo ser inferior a 20 % do valor fixado na tabela em vigor,
nos termos do disposto no artigo 5.º do Decreto-Lei n.º 192/95, de 28 de
julho, alterado pelo Decreto-Lei n.º 137/2010, de 28 de dezembro, bem

como o alojamento em estabelecimento hoteleiro superior a 3 estrelas,
sem prejuízo da atribuição de 70 % de ajudas de custo diárias, nos
termos do n.º 2 do artigo 2.º do Decreto-Lei n.º 192/95, de 28 de julho,
alterado pelo Decreto-Lei n.º 137/2010, de 28 de dezembro, conjugado
com o previsto no decreto-lei de execução orçamental e na Resolução
do Conselho de Ministros n.º 51/2006, de 5 de maio;
b) Autorizar, em casos excecionais de representação, que os encargos
com o alojamento e alimentação inerentes a deslocações em serviço
público possam ser satisfeitos contra documento comprovativo das
despesas efetuadas, não havendo, nesse caso, lugar ao abono de ajudas
de custo, nos termos do artigo 33.º do Decreto-Lei n.º 106/98, de 24 de
abril, alterado pelo Decreto-Lei n.º 137/2010, de 28 de dezembro, pelas
Leis n.os 64-B/2011, de 30 de dezembro, 66-B/2012, de 31 de dezembro, e 82-B/2014, de 31 de dezembro, e pelo Decreto-Lei n.º 33/2018,
de 15 de maio, conjugado com o disposto no decreto-lei de execução
orçamental e na Resolução do Conselho de Ministros n.º 51/2006, de
5 de maio;
c) Autorizar a contratação, o procedimento, a adjudicação e as despesas inerentes a empreitadas de obras públicas, relativas à execução
de planos ou programas plurianuais legalmente aprovados, cujo valor
global não ultrapasse o limite de (euro) 20 000 000, com exclusão da
aprovação de programas preliminares e de projetos de execução, nos
termos da alínea c) do n.º 3 do artigo 17.º do Decreto-Lei n.º 197/99, de
8 de junho, na sua redação atual, e ao abrigo dos artigos 109.º e 110.º do
Código dos Contratos Públicos, incluindo as competências legalmente
atribuídas ao órgão competente para a decisão de contratar;
d) Autorizar as despesas com empreitadas de obras públicas, locação
ou aquisição de bens móveis e aquisição de serviços cujo valor global
das mesmas não ultrapasse o limite de €3 740 984, com exclusão da
aprovação de programas preliminares e de projetos de execução para
empreitadas de valor superior a €2 500 000, nos termos das alíneas c) dos
n.os 1 e 3 do artigo 17.º do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de junho, na sua
redação atual, bem como ao abrigo dos artigos 109.º e 110.º do Código
dos Contratos Públicos, incluindo as competências legalmente atribuídas ao órgão competente para a decisão de contratar, designadamente,
escolher o critério de adjudicação, aprovar as peças do procedimento,
proceder à retificação dos erros e omissões, designar o júri, adjudicar e
aprovar a minuta do contrato previstas, respetivamente, nos artigos 36.º,
38.º, do n.º 2 do artigo 40.º, do artigo 50.º, do n.º 1 do artigo 67.º, do
n.º 1 do artigo 76.º e dos n.os 1 e 2 do artigo 98.º, todos do Código dos
Contratos Públicos;
e) Autorizar, nos termos legais, o seguro de estudantes que, ao abrigo
de acordos de cooperação internacional ou de outros instrumentos de
intercâmbio no âmbito do ensino superior, se desloquem a Portugal e
ou estrangeiro, enquanto permanecerem em território nacional e ou
estrangeiro;
f) Autorizar, para os trabalhadores com vínculo de emprego público,
que a prestação de trabalho suplementar ultrapasse os limites legalmente
estabelecidos, desde que não impliquem uma remuneração por trabalho suplementar superior a 60 % da remuneração base do trabalhador,
em circunstâncias excecionais e delimitadas no tempo, nos termos da
alínea b) do n.º 3 do artigo 120.º da Lei n.º 35/2014, de 20 de junho,
na sua atual redação;
g) Autorizar o aluguer de veículos por prazo não superior a 60 dias,
seguidos ou interpolados, nos termos do n.º 1 do artigo 7.º do Decreto-Lei n.º 170/2008, de 26 de agosto, na sua atual redação;
h) Autorizar, nos termos do artigo 24.º do Decreto-Lei n.º 106/98, de
24 de abril, alterado pelo Decreto-Lei n.º 137/2010, de 28 de dezembro,
pelas Leis n.os 64-B/2011, de 30 de dezembro, 66-B/2012, de 31 de dezembro e 82-B/2014, de 31 de dezembro, e pelo Decreto-Lei n.º 33/2018,
de 15 de maio, o uso excecional do avião, desde que, cumulativamente
o seu uso seja considerado imprescindível e se revele mais económico
do que qualquer outro meio de transporte;
i) O reforço das dotações sujeitas a cativos por conta de abertura de
créditos especiais.
2 — Autorizo o suprarreferido Presidente:
a) A subdelegar nos Vice-Presidentes as competências referidas no
n.º 1 do presente despacho, dentro dos condicionalismos legais;
b) A subdelegar, dentro dos condicionalismos legais, as competências
referidas no n.º 1 do presente despacho nos órgãos de governo do referido
Instituto Politécnico e das suas unidades orgânicas.
3 — As adjudicações inerentes a empreitadas de obras públicas, efetuadas nos termos das alíneas c) e d) do n.º 1 do presente despacho,
devem ser comunicadas, aquando da sua autorização, ao Instituto de
Gestão Financeira da Educação, I. P.

