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Vogais efetivos:
1.º vogal efetivo: Dr. Ilídio Martins Gama, Assistente Graduado De 

Otorrinolaringologia do Centro Hospitalar de Lisboa Central, EPE;
2.º vogal efetivo: Dr. Herédio Bandeira Batista Sousa, Assistente 

Hospitalar de Otorrinolaringologia do Centro Hospitalar de Lisboa 
Central, EPE;

Vogais suplentes:
1.º vogal suplente: Dr. Aníbal Fernando Capela Simões Eliseu, As-

sistente Graduado de Otorrinolaringologia do Centro Hospitalar de 
Lisboa Central, EPE;

2.º vogal suplente: Dr. Cristóvão José Valério Ribeiro, Assistente 
Graduado de Otorrinolaringologia do Centro Hospitalar de Lisboa Cen-
tral, EPE.

15.1 — O primeiro vogal efetivo substituirá o presidente nas suas 
faltas e impedimentos.

21 de janeiro de 2015. — O Diretor da Área de Gestão de Recursos 
Humanos, António Pedro Romano Delgado.

208382889 

 CENTRO HOSPITALAR DE VILA NOVA DE GAIA/ESPINHO, E. P. E.

Aviso n.º 1222/2015
Em cumprimento do disposto na alínea d) do n.º 1 do artigo 4.º da 

Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, que aprovou a Lei Geral do Trabalho 
em Funções Públicas, torna-se publica a listagem dos trabalhadores 
que cessaram a relação jurídica de emprego público, por motivo de 
falecimento:

Mercedes dos Santos Teixeira Coutinho, Assistente Administra-
tivo — 28-12-2014.

Júlio António Monteiro Antunes, Técnico Especialista — 01-01-2015.
21 de janeiro de 2015. — O Presidente do Conselho de Administração, 

Prof. Doutor Silvério dos Santos Brunhoso Cordeiro.
208382564 

 PARQUE ESCOLAR, E. P. E.

Despacho n.º 1151/2015
Na sequência do Despacho de Alteração da Nomeação das Equipas 

Operacionais de Gestão da Divisão de Investimento Sul, do Diretor -Geral 
de Investimento da Parque Escolar, de 27/11/2014, e tendo presente 
o meu Despacho de Subdelegação de Competências n.º 10892/2014, 
publicado na 2.ª série do Diário da República, n.º 162, de 25/08/2014, 
e uma vez que o trabalhador Eng.º Nuno Cristóvão Pereira, nomeado 
para a equipa n.º 3 da Divisão de Investimento Sul, cessou as suas 
funções com a Parque Escolar, E. P. E., revogo as competências que 
lhe havia subdelegado.

No âmbito do supra referido Despacho de Alteração da Nomeação 
das Equipas Operacionais de gestão, foi ainda nomeado, o trabalhador 
Eng.º José Carlos Valle da Costa Teixeira, para a equipa n.º 3 da Di-
visão de Investimento Sul. Assim, através do presente, subdelego no 
trabalhador Eng. José Carlos Valle da Costa Teixeira as competências 
referidas no artigo 1.º do despacho de subdelegação de competências 
n.º 10892/2014, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 162 de 
25/08/2014, devendo as competências ser exercidas mediante decisão 
conjunta dos gestores de contrato da equipa n.º 3 da Divisão de Inves-
timento Sul e sujeitas ao cumprimento do artigo 2.º e 3.º do mesmo 
despacho de subdelegação de competências.

O presente despacho produz efeitos a partir da presente data, 
considerando -se ratificados todos os atos praticados pelo Gestor de 
Contrato Eng.º. José Carlos Valle da Costa Teixeira, que se incluam no 
âmbito desta subdelegação de competências, desde a presente data até 
à da sua publicação no Diário da República.

3 de dezembro de 2014. — O Diretor da Divisão de Investimento Sul, 
Nuno Miguel Martinho Catarro.

308350811 

 Despacho n.º 1152/2015
Na sequência do Despacho de alteração temporária da nomeação dos 

elementos da equipa n.º 2 da Divisão de Investimento Norte, do Diretor-

-Geral de Investimento da Parque Escolar, de 4/12/2014, e tendo presente 
o meu Despacho de Subdelegação de Competências n.º 10890/2014, 
publicado na 2.ª série do Diário da República, n.º 162, de 25/08/2014, 
e uma vez que a trabalhadora Eng.ª Catarina Castro Costa, nomeada 
para a equipa n.º 2 da Divisão de Investimento Norte, não exercerá as 
suas funções com a Parque Escolar, E. P. E., em virtude de baixa médica 
e posteriormente licença de maternidade, revogo as competências que 
lhe havia subdelegado.

No âmbito do supra referido Despacho de Alteração da Nomeação 
das Equipas Operacionais de gestão, foi ainda nomeado, o trabalhador 
Arq.º António Rebocho Ferreira da Silva, para a equipa n.º 2 da Divi-
são de Investimento Norte. Assim, através do presente, subdelego no 
trabalhador Arq.º António Rebocho Ferreira da Silva as competências 
referidas no artigo 1.º do despacho de subdelegação de competências 
n.º 10890/2014, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 162 de 
25/08/2014, devendo as competências ser exercidas mediante decisão 
conjunta dos gestores de contrato da equipa n.º 2 da Divisão de Inves-
timento Norte e sujeitas ao cumprimento do artigo 2.º e 3.º do mesmo 
despacho de subdelegação de competências.

O presente despacho produz efeitos a partir da presente data, 
considerando -se ratificados todos os atos praticados pelo Gestor de 
Contrato Arq.º António Rebocho Ferreira da Silva, que se incluam no 
âmbito desta subdelegação de competências, desde a presente data até 
à da sua publicação no Diário da República.

4 de dezembro de 2014. — O Diretor da Divisão de Investimento 
Norte, António Jorge Martins Fernandes Dias.

308350828 

 REDE FERROVIÁRIA NACIONAL, REFER, E. P. E.
Despacho n.º 1153/2015

O Conselho de Administração da Rede Ferroviária Nacio-
nal — REFER, E. P. E., no uso da competência que lhe foi delegada pela 
Ministra de Estado e das Finanças e pelo Ministro da Economia, através 
do Despacho n.º 16370/2013, de 27 de novembro de 2013, publicado na 
2.ª série do Diário da República n.º 245 em 18 de dezembro de 2013,

Considerando que:
a) A Rede Ferroviária Nacional — REFER, E. P. E., pretende con-

tratar a Prestação de Serviços para a “Monitorização Geotécnica da 
Infraestrutura Ferroviária para 2015 -2017”;

b) A referida prorrogação vigorará entre 2015 e 2017 e terá um valor 
global que não excede o montante de € 1.267.610,30, a que acresce o 
IVA;

c) A duração do contrato a celebrar e o valor máximo dos encargos a 
suportar pela Rede Ferroviária Nacional — REFER, E. P. E., exigem a 
repartição destes pelos sucessivos anos económicos;

d) Os encargos inerentes à celebração do mencionado contrato 
envolvem somente receitas próprias da Rede Ferroviária Nacio-
nal — REFER, E. P. E.; e

e) A Rede Ferroviária Nacional — REFER, E. P. E., não tem quaisquer 
pagamentos em atraso,

Determina, na sessão do Conselho de Administração de 16 de janeiro 
de 2015:

1 — Autorizar a assunção dos encargos orçamentais decorrentes da 
Prestação de Serviços para a “Monitorização Geotécnica da Infraestrutura 
Ferroviária para 2015 -2017” até ao montante máximo de € 1.267.610,30, 
a que acresce IVA à taxa legal em vigor, que envolve despesa em anos 
económicos diferentes, de acordo com a seguinte repartição:

Ano de 2015 — 422.536,77 € a que acresce IVA à taxa legal em 
vigor;

Ano de 2016 — 422.536,77 € a que acresce IVA à taxa legal em 
vigor;

Ano de 2017 — 422.536,76 € que acresce IVA à taxa legal em vi-
gor;

2 — O montante fixado para cada ano económico poderá ser acrescido 
do saldo apurado no ano anterior.

3 — Os encargos financeiros emergentes do presente despacho são 
satisfeitos pelas adequadas verbas do orçamento da Rede Ferroviária 
Nacional — REFER, E. P. E.

21/01/2015. — O Presidente do Conselho de Administração, António 
Ramalho. — O Vogal do Conselho de Administração, José Serrano 
Gordo.

208381332 


