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PARTE G
AGÊNCIA DE GESTÃO DA TESOURARIA E DA DÍVIDA
PÚBLICA — IGCP, E. P. E.
Aviso n.º 130/2015
1 — Em cumprimento do disposto no artigo 3.º do Decreto-Lei
n.º 73/99, de 16 de março, alterado pela Lei n.º 3-B/2010, de 28 de
abril e pelo Decreto-Lei n.º 32/2012, de 13 de fevereiro, fixa-se a taxa
dos juros de mora aplicáveis às dívidas do Estado e outras entidades
públicas em 5,476 %.
2 — A taxa indicada no número anterior é aplicável desde o dia 1 de
janeiro de 2015, inclusive.
22 de dezembro de 2014. — O Vogal do Conselho de Administração,
António Pontes Correia.
208323806

CENTRO HOSPITALAR LISBOA NORTE, E. P. E.
Despacho (extrato) n.º 171/2015
Por Despacho do Presidente do Conselho de Administração do Centro
Hospitalar Lisboa Norte, E. P. E., de 15 de dezembro de 2014, nos termos
e ao abrigo do disposto no n.º 1 do artigo 23.º da Lei n.º 35/2014, de 20
de junho, foi autorizada ao Capelão Coordenador, Fernando de Almeida
Leite de Sampaio, do mapa de pessoal do mesmo Centro Hospitalar,
a acumulação de funções, em regime de trabalho autónomo, para o
1.º semestre do ano letivo de 2014/2015, na Universidade Católica
Portuguesa.
19 de dezembro de 2014. — O Diretor do Serviço de Recursos Humanos, Rogério Alexandre Branco Fernandes Costa.
208320769

REDE FERROVIÁRIA NACIONAL, REFER, E. P. E.
Despacho n.º 172/2015
O Conselho de Administração da Rede Ferroviária Nacional — REFER, E. P. E., no uso da competência que lhe foi delegada pela
Ministra de Estado e das Finanças e pelo Ministro da Economia, através
do Despacho n.º 16370/2013, de 27 de novembro de 2013, publicado na
2.ª série do Diário da República n.º 245 em 18 de dezembro de 2013,
Considerando que:
a) A Rede Ferroviária Nacional — REFER, E. P. E., pretende prorrogar por um período de 2 anos o Protocolo celebrado entre a REFER,
a Universidade do Porto e o Centro de Investigação em Biodiversidade
e Recursos Genéticos;
b) A referida prorrogação vigorará entre 2015 e 2017 e terá um valor
global que não excede o montante de € 120.000,00, a que acresce o IVA;
c) A duração do contrato a celebrar e o valor máximo dos encargos a
suportar pela Rede Ferroviária Nacional — REFER, E. P. E., exigem a
repartição destes pelos sucessivos anos económicos;
d) Os encargos inerentes à celebração do mencionado contrato
envolvem somente receitas próprias da Rede Ferroviária Nacional — REFER, E. P. E.; e
e) A Rede Ferroviária Nacional — REFER, E. P. E., não tem quaisquer
pagamentos em atraso,
Determina, na sessão do Conselho de Administração de 16 de dezembro de 2014:
1 — Autorizar a assunção dos encargos orçamentais decorrentes da
“Prorrogação do Protocolo celebrado entre a REFER, a Universidade
do Porto e o Centro de Investigação em Biodiversidade e Recursos
Genéticos” até ao montante máximo de € 120.000,00, a que acresce
IVA à taxa legal em vigor, que envolve despesa em anos económicos
diferentes, de acordo com a seguinte repartição:
Ano de 2015 — € 30.000,00 a que acresce IVA à taxa legal em vigor;
Ano de 2016 — € 60.000,00 a que acresce IVA à taxa legal em vigor;
Ano de 2017 — € 30.000,00 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 — Os encargos financeiros emergentes do presente despacho são
satisfeitos pelas adequadas verbas do orçamento da Rede Ferroviária
Nacional — REFER, E. P. E.
22/12/2014. — O Vice-Presidente do Conselho de Administração,
Ribeiro dos Santos. — O Vogal do Conselho de Administração, Alberto
Manuel de Almeida Diogo.
208322501

UNIDADE LOCAL DE SAÚDE DE MATOSINHOS, E. P. E.
Aviso n.º 131/2015
Procedimento concursal comum conducente ao recrutamento de
pessoal médico para a categoria de Assistente Graduado Sénior
de Medicina Física e de Reabilitação, da carreira médica hospitalar — Publicação da lista unitária de ordenação final dos
candidatos.
Torna-se pública a lista unitária de ordenação final dos candidatos
relativa ao procedimento concursal comum conducente ao recrutamento
de pessoal médico para a categoria de Assistente Graduado Sénior de
Medicina Física e de Reabilitação, no âmbito do mapa de pessoal da
Unidade Local de Saúde de Matosinhos, E. P. E., a que se reporta o
aviso n.º 8678/2014, publicado na 2.ª série do Diário da República,
n.º 144, de 29 de julho.
Ordenação

Nome

Nota
final

1.º
2.º
3.º

Alcino de Jesus Freire Amado . . . . . . . . . . . .
Paula Teresa Rodrigues de Almeida. . . . . . . .
Frederico José Ferreira de Neves Pinto . . . . .

16,20
16,05
14,65

A lista unitária de ordenação final dos candidatos foi homologada,
após conclusão da formalidade de audiência prévia dos interessados, por
deliberação do Conselho de Administração de 16 de dezembro de 2014 e
notificada aos candidatos, por correio eletrónico, encontrando-se afixada
em local visível e público das instalações do Hospital Pedro Hispano,
sito na Rua Dr. Eduardo Torres, S/n, 4464-513 Senhora da Hora.
Da homologação da lista unitária de ordenação final pode ser interposto recurso administrativo, devendo eventual interposição ser comunicada ao Serviço de Gestão de Recursos Humanos da Unidade Local
de Saúde de Matosinhos, E. P. E.
19 de dezembro de 2014. — O Diretor do Departamento de Gestão
de Recursos Humanos e Gestão Documental, Manuel Alexandre Costa.
208321124
Aviso n.º 132/2015
Procedimento concursal comum conducente ao recrutamento de
pessoal médico para a categoria de Assistente Graduado Sénior
de Pneumologia, da carreira médica hospitalar — Publicação da
lista unitária de ordenação final dos candidatos.
Torna-se pública a lista unitária de ordenação final dos candidatos
relativa ao procedimento concursal comum conducente ao recrutamento
de pessoal médico para a categoria de Assistente Graduado Sénior de
Pneumologia, no âmbito do mapa de pessoal da Unidade Local de Saúde
de Matosinhos, E. P. E., a que se reporta o aviso n.º 8679/2014, publicado
na 2.ª série do Diário da República, n.º 144, de 29 de julho.
Ordenação

Nome

Nota final

1.º
2.º

Ana Paula Simão de Oliveira. . . . . . . . . . . . . .
Jorge Alberto de Magalhães Ferreira . . . . . . . .

18,86
18,71

