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 Aviso n.º 4338/2018
Faz -se público que o Professor Doutor Luís Alberto Santos Curral 

foi eleito em 15 de fevereiro de 2018 Diretor da Faculdade de 
Psicologia da Universidade de Lisboa, nos termos do disposto no 
artigo 24.º, e no artigo 17.º do Anexo I, ambos dos Estatutos da 
mesma Faculdade, conjugados com a alínea c) do n.º 1 do artigo 26.º 
dos Estatutos da Universidade de Lisboa, tendo tomado posse em 
1 de março de 2018, conferida pelo Reitor, Professor Doutor António 
da Cruz Serra.

8 de março de 2018. — O Diretor Executivo, Nuno Cavalheiro.
311217141 

 UNIVERSIDADE DO MINHO

Despacho (extrato) n.º 3315/2018
Por despacho de 14.03.2018, do Reitor da Universidade do Minho:
Doutora Maria Elsa Sousa Costa Silva Morais — Autorizada a ma-

nutenção do contrato de trabalho em funções públicas por tempo inde-
terminado, na categoria de Professor Auxiliar do mapa de pessoal da 
Universidade do Minho. (Isento de Fiscalização Prévia do TC).

19 de março de 2018. — O Diretor de Serviços, Luís Carlos Ferreira 
Fernandes.

311215221 

 INSTITUTO POLITÉCNICO DE SETÚBAL
Aviso n.º 4339/2018

Torna -se público que se encontra disponibilizada em www.ips.pt a 
lista unitária de classificação final, do procedimento concursal comum, 
para ocupação de um posto de trabalho na carreira e categoria de técnico 
superior, na área de Manutenção de Instalações, para exercer funções 
nos Serviços Centrais do Instituto Politécnico de Setúbal, em regime 
de contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado, 
aberto pelo Aviso n.º 8079/2017, publicado no Diário da República, 
2.ª série, n.º 137, de 18 de julho de 2017, homologada por despacho de 
09/03/2018 do presidente do IPS.

16 de março de 2018. — A Administradora, Dr.ª Lurdes Pedro.
311216948 

 Despacho (extrato) n.º 3316/2018
Por despachos do presidente do Instituto Politécnico de Setúbal, 

proferidos nas datas abaixo indicadas:
De 03 de outubro de 2017:
Ana Paula Murcela Cambiaes Teles — homologada a ata de conclu-

são com sucesso do período experimental, na carreira e categoria de 
assistente técnica, na modalidade de contrato de trabalho em funções 
públicas por tempo indeterminado.

De 28 de novembro de 2017:
Sandra Marisa Gabriel Mouta Ramires — homologada a ata de con-

clusão com sucesso do período experimental, na carreira e categoria de 
assistente técnica, na modalidade de contrato de trabalho em funções 
públicas por tempo indeterminado.

16 de março de 2018. — A Administradora, Dr.ª Lurdes Pedro.
311216867 

PARTE G

 CENTRO HOSPITALAR DO BAIXO VOUGA, E. P. E.

Deliberação (extrato) n.º 396/2018
Por deliberação do Conselho de Administração de 21/02/2018:
Francisco José Baptista, Enfermeiro, em regime de contrato de traba-

lho por tempo indeterminado em funções públicas do Centro Hospitalar 
Baixo Vouga, E. P. E. autorizada a acumulação de funções em horário 
variável, em Entidades de Formação Profissional., nos termos da Lei 
n.º 35/2014 de 20/06.

(Não está sujeito à fiscalização prévia do Tribunal de Contas, de 
acordo com o disposto no art. 46.º, n.º 1, conjugado com o art. 114.º, 
n.º 1, da Lei n.º 98/97, de 26 de agosto).

2018/03/19. — A Técnica Superior do SGRH, Aida Maria Marques 
Tavares Valente.

311216631 

 PARQUE ESCOLAR, E. P. E.

Despacho n.º 3317/2018
Ao abrigo do disposto nos artigos 44.º a 49.º do Código do Proce-

dimento Administrativo, na sequência da deliberação do Conselho de 
Administração da Parque Escolar E. P. E., de 12 de fevereiro de 2018, 
que aprovou a mobilidade interna dos colaboradores Eng.º Fernando 
Sousa, Arq.ª Susana Gomes, Eng.º Vasco Silva e Arq.º Gil Siva, para a 

Direção -Geral de Manutenção, e da alteração do despacho de nomeação 
das equipas operacionais de gestão da Direção -Geral de Manutenção, 
pelo Diretor -Geral de Manutenção da Parque Escolar, datado de 27 de 
fevereiro de 2018, subdelego:

Artigo 1.º

Nos Gestores de Contrato, Eng.º Fernando Sousa, Arq.ª Susana Go-
mes, Eng.º Vasco Silva e Arq.º Gil Siva, sem faculdade de subdelegação, 
os poderes que me foram subdelegados pelas alíneas i), j), k), l), m), n), 
o), p), q), r), s), t) e u) do n.º 1 do artigo 1.º do Despacho n.º 4443/2017 
de Subdelegação de Poderes, publicado na 2.ª série do Diário da Repú-
blica n.º 99, de 23 de maio de 2017, a saber:

a) Proceder à conferência, certificação, receção e aprovação de traba-
lhos, serviços e fornecimentos cuja gestão ou acompanhamento estejam 
incluídos no âmbito das suas atribuições;

b) Subscrever autos de consignação de obras, bem como autos de 
medição ou de retificação de medições dos trabalhos executados, e ainda 
os boletins de aprovação de materiais, autos de receção de mobiliário, 
de equipamentos e de outros bens;

c) Convocar e levar a efeito quaisquer vistorias, no âmbito da execução 
dos contratos de empreitada, e lavrar e assinar os respetivos autos, de-
signadamente de receção ou de não receção, provisória ou definitiva, 
parcial ou total, assinalando a situação da execução dos trabalhos e todas 
as deficiências detetadas;

d) Assinar autos de suspensão previamente autorizados, bem como 
autos de entrega de objetos, estes últimos para efeitos do disposto no 
artigo 364.º do Código dos Contratos Públicos;

de 2018, conferida pelo Reitor, Professor Doutor António da Cruz 
Serra.

8 de março de 2018. — O Diretor Executivo, Nuno Cavalheiro.
311217077 



9486  Diário da República, 2.ª série — N.º 65 — 3 de abril de 2018 

e) Convocar ou participar em reuniões de obra que não envolvam 
qualquer alteração ou modificação ao contrato de empreitada e assinar, 
em conjunto com o Diretor de Fiscalização, a respetiva ata;

f) Ordenar por escrito, nos termos e com a observância dos limites 
legais e com o devido enquadramento, a realização de trabalhos a mais 
e de trabalhos de suprimento de erros e omissões no âmbito de contratos 
públicos, decidir sobre as propostas de preços apresentadas pelos cocon-
tratantes, sobre a fixação de preços novos para a execução dos mesmos 
e autorizar a realização das correspondentes despesas;

g) Ordenar, por escrito, a supressão de trabalhos no âmbito da exe-
cução dos contratos celebrados, desde que tal não gere a obrigação de 
indemnização prevista no artigo 381.º do Código dos Contratos Públicos;

h) Aprovar requerimentos de modificações ao Plano de Trabalhos que 
não alterem o prazo final do contrato de empreitada e não acarretem, 
direta ou indiretamente, para a Parque Escolar, quaisquer custos, aprovar 
as minutas e outorgar os respetivos aditamentos aos contratos;

i) Aprovar os desenvolvimentos ao Plano de Segurança e Saúde 
apresentados pelos empreiteiros;

j) Aprovar revisões de preços no âmbito dos contratos de empreitada, 
de acordo com os cronogramas constantes dos contratos ou das suas 
alterações;

k) Autorizar despesas de aquisição de sobresselentes e aprovar os 
respetivos autos de mediação, no âmbito dos contratos de conservação 
e manutenção celebrados;

l) Exercer todos os poderes de direção sobre a equipa de fiscalização 
e coordenação de segurança, em estreito cumprimento do contrato ce-
lebrado para fiscalização e ou para coordenação de segurança da obra;

m) Aprovar, sob proposta do Diretor de Fiscalização, as telas finais e 
a compilação técnica dos projetos das obras executadas.

Artigo 2.º
Nos termos do artigo 2.º do Despacho n.º 4443/2017 de Subdelegação 

de Poderes, publicado na 2.ª série do Diário da República n.º 99, de 23 
de maio de 2017, os poderes subdelegados pelo presente despacho devem 
ser exercidas mediante decisão conjunta dos Gestores de Contrato que 
integrem a mesma equipa operacional.

Artigo 3.º
A prática de quaisquer atos ao abrigo da presente subdelegação de 

poderes fica sujeita ao cumprimento das seguintes regras:
1 — Na prática de quaisquer atos ao abrigo da presente subdelegação 

de poderes devem ser respeitadas as normas legais aplicáveis, bem como 

as normas, as instruções e os procedimentos internos aprovados pelo 
Conselho de Administração da Parque Escolar;

2 — A autorização de realização de qualquer despesa ao abrigo da 
presente subdelegação de poderes fica condicionada à verificação cumu-
lativa dos seguintes requisitos:

a) Previsão da despesa no orçamento da respetiva unidade orgânica 
aprovado pelo Conselho de Administração da Parque Escolar;

b) Cumprimento do disposto nas normas legais aplicáveis sobre tal 
matéria, designadamente na Lei n.º 8/2012, de 21 de fevereiro, e nas leis 
do Orçamento de Estado que, em cada ano, sejam aprovadas.

3 — Em todos os atos praticados no exercício dos poderes ora sub-
delegados, com exceção dos aplicáveis a ordens de pagamentos e si-
milares, deverá, em cumprimento do disposto no artigo 48.º do Código 
do Procedimento Administrativo, ser utilizada uma expressão do tipo 
«Ao abrigo da subdelegação de poderes», fazendo -se menção à data, 
número e série do Diário da República, bem como ao número sob o 
qual o despacho de subdelegação de poderes foi publicado.

Artigo 4.º
Todos os atos praticados ao abrigo da presente subdelegação de po-

deres serão reportados mensalmente ao subdelegante.

Artigo 5.º
Nos termos do disposto no artigo 49.º do Código do Procedimento 

Administrativo, conservo, entre outros, os seguintes poderes:
a) Avocação a qualquer momento e independentemente de quaisquer 

formalidades, da resolução de todo e qualquer assunto que entenda 
conveniente, sem que implique revogação do presente despacho;

b) Direção e controlo dos atos praticados ao abrigo da presente sub-
delegação, bem como a sua revogação ou modificação.

Artigo 6.º
O presente despacho produz efeitos a 1 de março de 2018, considerando-

-se ratificados desde essa data todos os atos praticados pelo Gestor de 
Contrato identificado no artigo 1.º supra, que se incluam no âmbito desta 
subdelegação de poderes, e desde aquela data até à da sua publicação 
no Diário da República.

27 de fevereiro de 2018. — O Diretor da Divisão de Manutenção Norte 
da Parque Escolar, Eng.º André Miguel Lameiras Sousa Santos.

311168161 

PARTE H

 MUNICÍPIO DE ALBERGARIA-A-VELHA

Aviso n.º 4340/2018

Lista Unitária de Ordenação Final dos Candidatos Aprovados
Em cumprimento do n.º 6, do artigo 36.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 da Câmara 
Municipal de 02 de março de 2018, foi homologada, nos termos do 
n.º 2 do artigo acima citado, a Lista de Ordenação Final do candidato 
aprovado no procedimento concursal comum, com caráter excecional 
para constituição de relação jurídica de emprego, na modalidade de con-
trato de trabalho em funções públicas por tempo determinado — termo 
resolutivo certo, para preenchimento de 1 posto de trabalho de Técnico 
Superior — (área de contabilidade ou similar):

1.º Mafalda Sofia Costa Lamarão — 7,03 valores
2.º Ana Cristina Castro Figueiredo — 16,20 valores
3.º Raquel Alexandra dos Santos Lima — 11,06 valores
4.º Nádia Solange Matos da Costa — 10,95 valores
5.º Maria de Fátima Azevedo da Costa Godinho — 10,78 valores
6.º Isabel Maria Dias de Almeida — 10,60 valores

Verificou -se a inexistência de candidatos para o exercício destas 
funções, que se encontrem em situação de mobilidade especial.

Nos termos da alínea d) do n.º 3 do artigo 30.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, e para efeitos do disposto nos n.os 4 e 5 do artigo 36.º da 
mesma Portaria, ficam desta forma notificados desta homologação, todos 
os candidatos admitidos ao procedimento concursal acima referido.

Mais se torna público que a Lista de Ordenação Final dos Candidatos 
aprovados se encontra afixada nas Instalações da Câmara Municipal e 
publicitada na página eletrónica do Município em www.cm -albergaria.pt.

2 de março de 2018. — O Presidente da Câmara Municipal, António 
Augusto Amaral Loureiro e Santos.

311176618 

 MUNICÍPIO DE ALCÁCER DO SAL

Aviso n.º 4341/2018

Renovação de Comissão de Serviço

Para os devidos efeitos se torna público, que por meu despacho datado 
de 26 de fevereiro de 2018, no uso da competência que me é conferida 
pelo artigo 23.º, da Lei n.º 49/2012, de 29 de agosto, e nos termos dos 
artigos 23.º e 24.º, da Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro, alterada e republi-


