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 PARQUE ESCOLAR, E. P. E.

Despacho n.º 8355/2013
O Conselho de Administração da Parque Escolar, E. P. E., no uso 

da competência que lhe foi delegada pelo Ministro de Estado e das 
Finanças e pelo Ministro da Educação e Ciência, através do Despacho 
n.º 10170/2012, de 17 de julho, publicado na 2.ª série do Diário da 
República em 30 de julho de 2012, e considerando que:

a) A Parque Escolar, E. P. E., deu início a um procedimento pré-
-contratual para a “Prestação de Serviços de Limpeza em regime de 
Full -Service para as Instalações da Parque Escolar, E. P. E., em Lisboa, 
nos Edifícios sitos na Av. Infante Santo n.º 2, Av. 24 de Julho 134 a 
142 (partes comuns) e na Rua dos Lusíadas (Antiga Escola Fonseca 
Benevides), ao Abrigo do Acordo Quadro, n.º 09.05.11 — Região 
Lisboa e Vale do Tejo celebrado com a Agência Nacional de Compras 
Públicas”;

b) O contrato a celebrar vigorará pelo prazo de 24 meses e terá um 
valor global que não excede o montante de € 340.000,00 (trezentos e 
quarenta mil euros), acrescido do IVA;

c) O prazo de vigência do contrato a celebrar e o valor máximo dos 
encargos a suportar pela Parque Escolar, E. P. E., exigem a repartição 
destes pelos sucessivos anos económicos;

d) Os encargos inerentes à celebração do mencionado contrato envol-
vem somente receitas próprias da Parque Escolar, E. P. E.; e

e) A Parque Escolar, E. P. E., não tem quaisquer pagamentos em 
atraso;

determinou na sessão do Conselho de Administração de 24 de abril 
de 2013:

1 — Autorizar a assunção dos encargos orçamentais decorrentes da 
celebração do contrato de “Prestação de Serviços de Limpeza em re-
gime de Full -Service para as Instalações da Parque Escolar, E. P. E., em 
Lisboa, nos Edifícios sitos na Av. Infante Santo n.º 2, Av. 24 de Julho 
134 a 142 (partes comuns) e na Rua dos Lusíadas (Antiga Escola Fon-
seca Benevides), ao Abrigo do Acordo Quadro, n.º 09.05.11 — Região 
Lisboa e Vale do Tejo celebrado com a Agência Nacional de Com-
pras Públicas”, até ao montante máximo € 340.000,00 (trezentos e 
quarenta mil euros), acrescido do IVA à taxa legal em vigor, que 
envolve despesa em anos económicos diferentes, de acordo com a 
seguinte repartição:

Ano de 2013 — € 113.333,36 (cento e treze mil trezentos e trinta e 
três euros e trinta e seis cêntimos), acrescido do IVA à taxa legal em 
vigor;

Ano de 2014 — € 170.000,00 (cento e setenta mil euros), acrescido 
do IVA à taxa legal em vigor;

Ano de 2015 — € 56.666,64 (cinquenta e seis mil seiscentos e ses-
senta e seis euros e sessenta e quatro cêntimos), acrescido do IVA à 
taxa legal em vigor.

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, inscritas para o ano de 2013 
e a inscrever para os anos de 2014 e 2015, no orçamento da Parque 
Escolar, E. P. E..

7 de junho de 2013. — A Secretária -Geral, Leonor Maria Barros de 
Castro Relvas de Assunção.

307037097 

 UNIDADE LOCAL DE SAÚDE DO ALTO MINHO, E. P. E.

Deliberação (extrato) n.º 1363/2013
Após homologação em 13 de junho de 2013 pelo Conselho de 

Administração da Unidade Local de Saúde do Alto Minho, E. P. E., 
e para conhecimento dos interessados, torna -se pública a lista de 
classificação final do procedimento simplificado conducente ao re-
crutamento de pessoal médico para um posto de trabalho na categoria 
de Assistente de Medicina Interna, tendo sido publicado no Diário 
da República 2.ª série, n.º 45 de 05 de março de 2013, Deliberação 
(extrato) n.º 699/2013:

Emília Aurora Martins Guerreiro e Silva — 18,44 valores
Jean François Dantas Alves — 17,43 valores

Nos termos do artigo 100 e seguintes do Código do Procedimento 
Administrativo, os candidatos dispõem do prazo de 10 (dez) dias 

 UNIDADE LOCAL DE SAÚDE DE CASTELO BRANCO, E. P. E.

Aviso (extrato) n.º 8203/2013
Em virtude de ter abdicado do lugar, a Dra. Dália Carvalho Estevão 

Couvinhas Marques, 2.ª e última candidata classificada no concurso 
para assistente de medicina interna, aberto pelo aviso publicado no 
DR, 2.ª série, n.º 246 de 20 de dezembro de 2012, ficou sem efeito 
o preenchimento da vaga colocada a concurso. Nestes termos e uma 
vez que a candidata classificada em 1.º lugar não tinha comparecido 
na ULSCB, EPE, a fim de aceitar o lugar, dá -se por findo o processo 
concursal.

11 de junho de 2013. — O Presidente do Conselho de Administração, 
Dr. António Vieira Pires.

207043722 

 UNIDADE LOCAL DE SAÚDE DO NORTE ALENTEJANO, E. P. E.

Aviso (extrato) n.º 8204/2013
Após homologação por deliberação de 17 de abril de 2013 do 

conselho de administração da Unidade Local de Saúde do Norte 
Alentejano, E. P. E., torna -se pública a lista de classificação final do 
procedimento simplificado conducente ao recrutamento de pessoal 
médico para a categoria de Assistente de pediatria, para o preenchi-
mento de 1 (um) posto de trabalho, aberto pelo Aviso n.º 146/2013, 
publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 3, de 04 de janeiro 
de 2013:

Candidato aprovado:

1.º Ana Rute Pinheiro Pina Barreto — 18,0 valores

3 de junho de 2013. — A Presidente do Conselho de Administração, 
Dr.ª Dorinda Maria Carvalho Gomes Calha.

207048015 

 Aviso (extrato) n.º 8205/2013
Após homologação por deliberação de 17 de abril de 2013 do 

conselho de administração da Unidade Local de Saúde do Norte 
Alentejano, E. P. E., torna -se pública a lista de classificação final do 
procedimento simplificado conducente ao recrutamento de pessoal 
médico para a categoria de Assistente de medicina geral e familiar, 
para o preenchimento de 4 (quatro) postos de trabalho, aberto pelo 
Aviso n.º 145/2013, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 3, 
de 04 de janeiro de 2013:

Candidato aprovado:
1.º Maria João Seco Costa Pereira — 16,5 valores.
3 de junho de 2013. — A Presidente do Conselho de Administração, 

Dr.ª Dorinda Maria Carvalho Gomes Calha.
207047692 

 Deliberação (extrato) n.º 1364/2013
Por deliberação de 22 de maio de 2013 do Conselho de Administração 

da Unidade Local de Saúde do Norte Alentejano, E. P. E.:
Alessandro Aldo Enrico Garuti, assistente graduado sénior de medi-

cina geral e familiar, autorizada a redução do seu horário semanal (para 
39 horas), ao abrigo do n.º 10 do artigo 24.º do Decreto -Lei n.º 73/90, 
de 6 de março, alterado pelo n.º 13 do artigo 24.º do Decreto -Lei 
n.º 44/2007, de 23 de fevereiro e alínea c) do artigo 5.º do Decreto -Lei 
n.º 266 -D/2012, de 31 de dezembro.

3 de junho de 2013. — A Presidente do Conselho de Administração, 
Dr.ª Dorinda Maria Carvalho Gomes Calha.

207047635 

úteis, para querendo por escrito, se pronunciarem sobre o que lhes 
oferecer acerca da referida lista de candidato(s), que será afixada 
no placar do Serviço de Gestão de Recursos Humanos da Unidade 
Local de Saúde do Alto Minho, E. P. E. e publicada na página oficial 
desta Instituição.

17 de junho de 2013. — O Presidente do Conselho de Administração, 
Dr. António Franklim Ribeiro Ramos.

207049199 




