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Diário da República, 2.ª série — N.º 235 — 9 de dezembro de 2016
INSTITUTO POLITÉCNICO DE SETÚBAL

Despacho (extrato) n.º 14910/2016
Por despacho de 9 de novembro de 2016, do Presidente deste Instituto,
foi autorizado o contrato de trabalho em funções públicas a termo resolutivo certo com Hugo Filipe Barra Dinis, como Assistente Convidado,
em regime de tempo parcial — 40 % e acumulação de funções, para
exercer funções na ESDRM deste Instituto, com efeitos reportados a
03/10/2016, e até 11/02/2017, com a remuneração correspondente a 40 %
do escalão 1, índice 100 (sem exclusividade), do estatuto remuneratório
do pessoal docente do ensino superior politécnico.

Despacho n.º 14913/2016
Extensão de Encargos Plurianuais
Por despacho, de 15 de fevereiro de 2016, do Presidente do Instituto
Politécnico de Setúbal e considerando que:
i) O Instituto Politécnico de Setúbal (IPS) e os Serviços de Ação
Social do Instituto Politécnico de Setúbal (SAS/IPS) pretendem adquirir
serviços de Serviços de Higiene e Limpeza, através de um agrupamento
de entidades adjudicantes, com vista a garantir a segurança dos respetivos
edifícios e espaços;
ii) O contrato a celebrar envolve encargos a serem suportados em
mais de um ano económico, através das verbas inscritas no orçamento
de 2016 e nos orçamentos dos anos subsequentes, em fonte de financiamento de receitas próprias;
iii) Nem o IPS, nem os SAS/IPS possuem quaisquer pagamentos
em atraso;

29/11/2016. — O Administrador, Pedro Maria Nogueira Carvalho.
210058664
Despacho (extrato) n.º 14911/2016
Por despacho de 09 de novembro de 2016, do Presidente deste Instituto, foi autorizado o contrato de trabalho em funções públicas a termo
resolutivo certo com Joana Prior de Freitas, como Assistente Convidada,
em regime de tempo parcial — 40 % e acumulação de funções, para
exercer funções na ESDRM deste Instituto, com efeitos reportados a
03/10/2016, e até 30/06/2017, com a remuneração correspondente a 40 %
do escalão 1, índice 100 (sem exclusividade), do estatuto remuneratório
do pessoal docente do ensino superior politécnico.

Foi autorizada, ao abrigo do Despacho n.º 3628/2016, dos Ministros
das Finanças e da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, publicado no
Diário da República 2.ª série, de 11 de março e nos termos dos n.º 6,
do artigo 11.º do Decreto-Lei n.º 127/2012, de 21 de junho e do n.º 1,
do artigo 22.º do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de junho, a assunção
dos compromissos plurianuais decorrentes da execução do contrato de
Serviços de Higiene e Limpeza, repartidos da seguinte forma:

29/11/2016. — O Administrador, Pedro Maria Nogueira Carvalho.
210058648
Despacho (extrato) n.º 14912/2016
Por despacho de 18 de novembro de 2016, do Presidente deste Instituto,
foi autorizado o contrato de trabalho em funções públicas a termo resolutivo
certo com Nuno Ricardo Gonçalves do Coito, como Assistente Convidado,
em regime de tempo parcial — 57 % e acumulação de funções, para exercer
funções na ESDRM deste Instituto, pelo período de 10 meses, com efeitos
reportados a 03 de outubro de 2016, e até 31 de julho de 2017, com a remuneração correspondente a 57 % do escalão 1, índice 100 (sem exclusividade),
do estatuto remuneratório do pessoal docente do ensino superior politécnico.

2016 — € 149.120,75, a que acresce o IVA à taxa legal em vigor;
2017 — € 192.712,89, a que acresce o IVA à taxa legal em vigor;
2018 — € 192.712,89, a que acresce o IVA à taxa legal em vigor;
2019 — € 43.592,14, a que acresce o IVA à taxa legal em vigor.
A repartição de encargos relativos ao contrato a celebrar é assegurada
por cada uma das entidades adjudicantes, de acordo com o estabelecido
no anexo I;
A importância fixada para cada ano poderá ser acrescida do saldo
apurado no ano que lhe antecedeu.

29/11/2016. — O Administrador, Pedro Maria Nogueira Carvalho.
210058567

ANEXO I
Valores sem IVA
Serviço

Instituto Politécnico de Setúbal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Serviços de Ação Social do Instituto Politécnico de Setúbal . . . . . . . .
Valores totais . . . . . . . . . . . . . . . .

2016

2017

2018

2019

119 850,30 €
29 270,45 €
149 120,75 €

151 389,90 €
41 322,99 €
192 712,89 €

151 389,90 €
41 322,99 €
192 712,89 €

31 539,60 €
12 052,54 €
43 592,14 €

18 de novembro de 2016. — A Administradora, Maria de Lurdes Pedro.

210057513

PARTE G
CENTRO HOSPITALAR DA PÓVOA DE VARZIM/VILA
DO CONDE, E. P. E.

INSTITUTO PORTUGUÊS DE ONCOLOGIA DE LISBOA
FRANCISCO GENTIL, E. P. E.

Deliberação (extrato) n.º 1870/2016

Aviso (extrato) n.º 15415/2016

Por deliberação do Conselho de Administração do Centro Hospitalar
Póvoa de Varzim/ Vila do Conde E. P. E., de 31 de outubro de 2016,
foi autorizada a licença sem remuneração, pelo período de onze meses
à Técnica Principal de Farmácia, da Carreira Técnica de Diagnóstico
e Terapêutica, Nélia Cristina Amorim Martins, nos termos e ao abrigo
do artigo 280.º da Lei 35/2014, de 20 de junho de 2014, a partir de 1 de
janeiro de 2017.

Torna-se público que, após o términus da licença sem remuneração
para acompanhamento de cônjuge colocado no estrangeiro no exercício de funções em organismo internacional, regressou ao exercício de
funções, com efeitos a 01 de outubro de 2016, Filipa Rosário Abreu
Viúla Monteiro, Enfermeira do mapa de pessoal do Instituto Português
de Oncologia de Lisboa Francisco Gentil, E. P. E.,

28 de novembro de 2016. — O Presidente do Conselho de Administração, José Manuel Araújo Cardoso.
210057805

29 de novembro de 2016. — A Vogal do Conselho de Administração,
Maria Teresa Fernandes Jesus Sousa Carneiro.
210059409

