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Louvor n.º 43/2014

Louvor n.º 47/2014

Ao terminar as funções de Diretor da Faculdade de Ciências Médicas
presto público louvor ao Professor Doutor Miguel Pedro Pires Cardoso
de Seabra, pelas suas contribuições para o desenvolvimento e renovação
da Faculdade. A sua elevada competência no campo científico, as suas
capacidades de liderança e o seu continuado empenho na introdução de
novos padrões de qualidade em todos os domínios da Faculdade constituíram uma ajuda muito importante no processo de implementação do
plano de desenvolvimento estratégico desenvolvido a partir de 2007.
A sua contribuição foi essencial para o desenvolvimento da investigação
científica na Faculdade, tendo tido um papel decisivo na criação do
Centro de Investigação de Doenças Crónicas (CEDOC) de que foi o
primeiro Coordenador, bem como no planeamento dos novos edifícios
do Pólo de Investigação. A forma inteligente e criativa como conduziu
o CEDOC e o seu incontestável prestígio internacional permitiram atrair
para este Centro investigadores de grande qualidade, formar grupos
de investigação em áreas estratégicas e estabelecer alianças que se
revelaram fundamentais para os sucessos alcançados nestes domínios.
Por todas estas razões, o Professor Doutor Miguel Seabra é merecedor
do reconhecimento da Faculdade de Ciências Médicas que me cumpre
assinalar neste louvor.

Ao terminar as funções de Diretor da Faculdade de Ciências Médicas,
quero prestar público reconhecimento e louvor à Dra. Branca Mafalda
Bell Paes de Moura Rodrigues pela forma como exerceu as funções
de Coordenadora de Secção de Graduação da Divisão Académica. A
sua dedicação, competência profissional e sentido de responsabilidade
contribuíram em muito para melhorar os serviços prestados pela Divisão Académica e para adaptar esta às novas exigências resultantes
do desenvolvimento e reforma do ensino. A sua abertura à inovação e
o seu sentido institucional foram também essenciais para a adoção de
novas formas organizacionais que permitiram uma utilização muito mais
racional e efetiva dos recursos humanos disponíveis.

27 de dezembro de 2013. — O Diretor, Prof. Doutor José Miguel
Barros Caldas de Almeida.
307501031
Louvor n.º 44/2014
Ao terminar as funções de Diretor da Faculdade de Ciências Médicas, quero prestar público reconhecimento e louvor ao Especialista de
Informática de grau 3, nível 1, Engenheiro Carlos José Brás Geraldes,
pela forma como exerceu as suas funções de Chefe da Divisão de Informática e Telecomunicações. A sua dedicação, competência profissional,
e sentido institucional foram fundamentais para a significativa melhoria
dos serviços prestados pelo centro de informática. A sua disponibilidade
para encontrar novas respostas às crescentes necessidades da Faculdade no campo da informática e das telecomunicações constituiu uma
ajuda muito importante para todos os utilizadores. Do mesmo modo,
o seu empenho na apresentação de novas propostas com o objetivo
de desenvolver a capacidade de resposta do Centro de Informática e
Telecomunicações constituíram uma ajuda valiosa para as melhorias
verificadas nestes domínios.
27 de dezembro de 2013. — O Diretor, Prof. Doutor José Miguel
Barros Caldas de Almeida.
307501112
Louvor n.º 45/2014
Ao terminar as funções de Diretor da Faculdade de Ciências Médicas, quero prestar público reconhecimento e louvor à Coordenadora
Técnica Maria Emília Marinho Freitas Pais, da Secção de Vencimentos
da Divisão de Recursos Humanos, pela forma dedicada, responsável e
competente como tem exercido as suas funções. As qualidades pessoais
e profissionais que tem demonstrado têm sido um contributo valioso
para o desenvolvimento da Faculdade.
27 de dezembro de 2013. — O Diretor, Prof. Doutor José Miguel
Barros Caldas de Almeida.
307501242
Louvor n.º 46/2014
Ao terminar as funções de Diretor da Faculdade de Ciências Médicas,
quero prestar público reconhecimento e louvor à Dr.ª Maria Madalena
Palmeiro Papinha Carvalho, Chefe da Divisão de Recursos Humanos.
Tendo assumido a coordenação da Divisão de Recursos Humanos num
momento de grandes mudanças institucionais que colocavam novos
e importantes desafios neste campo, a Dr.ª Madalena Palmeiro soube
granjear o respeito de todos os que com ela trabalham, graças às suas
elevadas capacidades de relação pessoal, à sua competência profissional e
ao seu sentido institucional. O seu empenho na procura de novas formas
de utilização dos recursos humanos disponíveis e no desenvolvimento
de novos procedimentos facilitadores do recrutamento e gestão destes
recursos constituíram contribuições muito importantes para as melhorias verificadas nestes domínios. Graças ao seu trabalho foi possível,
num curto espaço de tempo, aumentar significativamente a capacidade
de resposta da Divisão de Recursos Humanos, tornando-a um auxiliar
seguro e eficiente da estratégia de desenvolvimento da Faculdade.
27 de dezembro de 2013. — O Diretor, Prof. Doutor José Miguel
Barros Caldas de Almeida.
307501161

27 de dezembro de 2013. — O Diretor, Prof. Doutor José Miguel
Barros Caldas de Almeida.
307501137

INSTITUTO POLITÉCNICO DE LEIRIA
Deliberação n.º 60/2014
Delegação de competências
Considerando:
a) A necessidade de assegurar a gestão corrente do Instituto Politécnico
de Leiria no final do presente ano, nomeadamente as autorizações de
pagamento devidas no âmbito do encerramento da gerência de 2013;
assim como,
b) A necessidade de providenciar, no primeiro dia útil do ano de 2014,
as autorizações devidas aos processos de aquisição de bens e serviços
cujas despesas transitam para a gerência seguinte;
c) O disposto no artigo 51.º dos Estatutos do Instituto Politécnico de
Leiria, homologados pelo Despacho Normativo n.º 35/2008, inserido
no Diário da República, 2.ª série, n.º 139, de 21 de julho de 2008,
retificado pela Retificação n.º 1826/2008, inserida no Diário da República, 2.ª série, n.º 156, de 13 de agosto de 2008, e no artigo 25.º da Lei
n.º 54/90, de 5 de setembro;
d) A previsão do artigo 17.º do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de junho;
e) A previsão do artigo 109.º do Código dos Contratos Públicos (CCP),
aprovado em anexo ao Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de janeiro, retificado pela Declaração de Retificação n.º 18-A/2008, de 28 de março,
inserida no Diário da República, n.º 62, de 28 de março de 2008, alterado
pela Lei n.º 59/2008, de 11 de setembro, pelo Decreto-Lei n.º 278/2009,
de 2 de outubro, pela Lei n.º 3/2010, de 27 de abril, pelo Decreto-Lei
n.º 131/2010, de 14 de dezembro, pela Lei n.º 64-B/2011, de 30 de
dezembro e pelo Decreto-Lei n.º 149/2012, de 12 de julho;
f) O disposto no artigo 23.º do Decreto-Lei n.º 155/92, de 28 de
julho;
g) As normas constantes dos artigos 35.º a 41.º do Código do Procedimento Administrativo;
O Conselho de Gestão do Instituto Politécnico de Leiria, reunido em
19 de dezembro de 2013, deliberou delegar no Presidente, Professor
Nuno André Oliveira Mangas Pereira, no período de 23 a 27 de dezembro de 2013 e nos dias 2 e 3 de janeiro de 2014, e no Vice-Presidente,
Professor João Paulo dos Santos Marques, nos dias 30 e 31 de dezembro
de 2013, a competência para autorizar despesas e pagamentos até ao
limite legalmente atribuído ao Conselho de Gestão.
A presente deliberação produz efeitos desde a data da sua assinatura.
19 de dezembro de 2013. — O Vice-Presidente, João Paulo dos Santos
Marques. — O Vice-Presidente, Luís Lima Santos. — A Administradora,
Eugénia Maria Lucas Ribeiro.
207488802

INSTITUTO POLITÉCNICO DE VISEU
Aviso (extrato) n.º 794/2014
Para os efeitos da alínea d) do n.º 1 do artigo 37.º da Lei n.º 12-A/2008,
de 27 de fevereiro, torna-se público que a coordenadora técnica Maria da
Conceição Cardoso Santos, cessou o exercício de funções no Instituto
Politécnico de Viseu, por motivo de aposentação, com efeitos a 1 de
janeiro de 2014.
9 de janeiro de 2014. — O Administrador do Instituto Politécnico de
Viseu, Mário Luís Guerra de Sequeira e Cunha.
207523923

