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INFRAESTRUTURAS DE PORTUGAL, S. A.
Despacho n.º 9943/2015
Em cumprimento do disposto no n.º 6 do artigo 11.º do Decreto-Lei
n.º 127/2012, de 21 de junho, e ao abrigo do Despacho n.º 16370/2013,
de 27 de novembro, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 245,
de 18 de dezembro, considerando que:
a) A missão da Infraestruturas de Portugal, S. A., e a necessidade da
execução da empreitada «EN 2 — Ponte da Ribeira do Roxo — Reabilitação e Reforço da Obra de Arte»;
b) A duração do contrato e o valor máximo dos encargos a suportar
pela Infraestruturas de Portugal, S. A., exigem a repartição destes por
sucessivos anos económicos.
1 — O Conselho de Administração Executivo da Infraestruturas de
Portugal, S. A., deliberou em reunião de CA de 20 de agosto de 2015,
proceder ao lançamento do procedimento pré-contratual necessário à
contratação da empreitada de «EN 2 — Ponte da Ribeira do Roxo — Reabilitação e Reforço da Obra de Arte», pelo valor de 375.000,00€, a que
acresce IVA à taxa legal em vigor e autorizou a assunção do respetivo
compromisso plurianual, que envolve despesa em anos económicos
diferentes, de acordo com a seguinte repartição:
Ano de 2016 — 375.000,00€, a que acresce IVA à taxa legal em
vigor.
2 — O montante fixado para cada ano económico poderá ser acrescido
do saldo apurado no ano anterior.
3 — A Infraestruturas de Portugal, S. A., não tem quaisquer pagamentos em atraso.
4 — Os encargos inerentes à celebração do contrato envolvem apenas
receitas próprias da Infraestruturas de Portugal, S. A.
20/08/2015. — O Conselho de Administração Executivo: José Serrano Gordo, Vice-Presidente — Alberto Diogo, Vogal.
208897441
Despacho n.º 9944/2015
Em cumprimento do disposto no n.º 6 do artigo 11.º do Decreto-Lei
n.º 127/2012, de 21 de junho, e ao abrigo do Despacho n.º 16370/2013,
de 27 de novembro, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 245,
de 18 de dezembro, considerando que:
a) A missão da Infraestruturas de Portugal, S. A., e a necessidade da
Contratação da empreitada «EN309 — L.C. Vila Nova de Famalicão/
Braga (KM 25+790) e Braga (KM 35+870) beneficiação», localizada
no distrito de Braga;
b) A duração do contrato e o valor máximo dos encargos a suportar
pela Infraestruturas de Portugal, S. A. exigem a repartição destes por
sucessivos anos económicos.
1 — O Conselho de Administração Executivo Infraestruturas de
Portugal, S. A., deliberou em 20 de agosto de 2015, proceder ao lançamento do procedimento pré-contratual necessário à contratação da
empreitada EN 309 — L.C. Vila Nova de Famalicão/Braga (KM 25+790)
e Braga (KM 35+870) beneficiação, pelo valor de 948.000,00 €a que
acresce IVA à taxa legal em vigor e autorizou a assunção do respetivo
compromisso plurianual, que envolve despesa em anos económicos
diferentes, de acordo com a seguinte repartição:
Ano de 2016: 948.000,00€, a que acresce IVA à taxa legal em vigor;
2 — O montante fixado para cada ano económico poderá ser acrescido
do saldo apurado no ano anterior.
3 — A Infraestruturas de Portugal, S. A. não tem quaisquer pagamentos em atraso.
4 — Os encargos inerentes à celebração do contrato envolvem apenas
receitas próprias da Infraestruturas de Portugal, S. A.
20/08/2015. — O Conselho de Administração Executivo: José Serrano
Gordo, Vice-Presidente — Alberto Diogo, Vogal.
208899653

PARQUE ESCOLAR, E. P. E.
Despacho n.º 9945/2015
Nos termos do n.º 2 do artigo 42.º do Código do Procedimento Administrativo e na qualidade de Diretor-Geral de Manutenção, designo

o Eng. André Miguel Lameiras Sousa Santos, Diretor da Divisão de
Manutenção Norte, para me substituir nas minhas ausências, faltas ou
impedimentos.
O presente despacho produz efeitos imediatos.
29 de julho de 2015. — O Diretor-Geral de Manutenção, Luís José
Borges Martins.
308889309
Despacho n.º 9946/2015
Nos termos do n.º 2 do artigo 42.º do Código do Procedimento Administrativo e na qualidade de Diretora Financeira, designo a Dr.ª Ana
Rita Lobo, Coordenadora da Equipa de Contabilidade, para me substituir
nas minhas ausências, faltas ou impedimentos.
O presente despacho produz efeitos imediatos.
30 de julho de 2015. — A Diretora Financeira, Sandra Sofia Coelho
Rodrigues.
308889341
Despacho n.º 9947/2015
Artigo 1.º
Ao abrigo do disposto nos artigos 44.º a 50.º do Código do Procedimento Administrativo e nos termos do disposto na alínea e) do n.º 1
do artigo 12.º da “Delegação de Competências nos Colaboradores da
Parque Escolar, E. P. E.”, aprovada por deliberação do Conselho de
Administração da Parque Escolar, E. P. E., de 18 de julho de 2014,
subdelego, nas minhas ausências e impedimentos e sem faculdade
de subdelegação, na trabalhadora de mim direta e hierarquicamente
dependente, Dr.ª Sílvia Maria de Sousa Santos, as competências que
me foram delegadas por aquele órgão nas alíneas a), b), c), f), i), j) e
k) do artigo 5.º da referida deliberação de delegação de competências
a saber:
a) Subscrever declarações, requerimentos, esclarecimentos ou quaisquer outros documentos a apresentar perante entidades públicas e privadas, relativos a assuntos de natureza corrente;
b) Subscrever declarações, requerimentos, esclarecimentos ou quaisquer outros documentos a apresentar no âmbito da tramitação de processos que decorram perante entidades administrativas e tribunais judiciais
ou arbitrais;
c) Reconhecer e autenticar documentos da Parque Escolar, E. P. E.;
d) Proceder à conferência, certificação, receção e aprovação de
trabalhos, serviços e fornecimentos cuja gestão ou acompanhamento estejam incluídos no âmbito das atribuições da Direção
Jurídica;
e) Receber e assinar citações e notificações judiciais em nome da
empresa;
f) Autorizar a realização de despesas, independentemente do valor,
relativas a preparos, a custas, a emolumentos, ou quaisquer outras no
âmbito de processos judiciais ou arbitrais;
g) Autorizar a realização de despesas, independentemente do valor,
com atos notariais, registrais e certificações legais.
Artigo 2.º
1 — Na prática de quaisquer atos ao abrigo da presente subdelegação
de competência 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 competências, fica condicionada à verificação
cumulativa dos seguintes requisitos:
a) Previsão da despesa no orçamento da Direção Jurídica 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 das competências
ora subdelegadas, com exceção dos aplicáveis a ordens de pagamentos e similares, deverá, em cumprimento do disposto no n.º 1 do
artigo 48.º do Código do Procedimento Administrativo, ser utilizada
uma expressão do tipo “Ao abrigo de competências subdelegadas”,
fazendo-se menção à data, número e série do Diário da República,
bem como ao número sob o qual o despacho de subdelegação de
competências foi publicado.

