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Lisboa, através da atividade de uma orquestra profissional, a Orquestra
Metropolitana de Lisboa (OML);
Considerando a importância da AMEC na promoção do ensino musical a todos os níveis, prioritariamente orientado para a formação de
instrumentistas de orquestras, bem como da criação de diversos estabelecimentos de ensino musical, atualmente o Conservatório de Música
da Metropolitana, a Escola Profissional Metropolitana e a Academia
Nacional Superior de Orquestra.
Nestes termos, em conformidade com o disposto no artigo 22.º do
Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de junho, mantido em vigor por força do
disposto na alínea f) do n.º 1 do artigo 14.º do Decreto-Lei n.º 18/2008,
de 29 de janeiro, conjugado com o disposto no artigo 25.º do Decreto-Lei n.º 155/92, de 28 de julho, e nos termos do n.º 11 do artigo 10.º
do Decreto-Lei n.º 86-A/2011, de 12 de julho, manda o Governo pelo
Secretário de Estado da Cultura, no uso das competências que lhe foram
delegadas pelo Primeiro-Ministro, através do Despacho n.º 15249/2012,
de 16 de novembro, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 230,
de 28 de novembro de 2012, e pelo Secretário de Estado Adjunto e do
Orçamento, no uso das competências que lhe foram delegadas pela
Ministra de Estado e das Finanças, através do Despacho n.º 9459/2013,
de 5 de julho, publicado no Diário da República, 2.ª série n.º 138, de 19
de julho de 2013, o seguinte:
Artigo 1.º
Fica o Fundo de Fomento Cultural autorizado a proceder à repartição
de encargos decorrentes do protocolo e respetivos aditamentos celebrados
até aos montantes globais a seguir indicados:
– Em 2015 – €475 000;
– Em 2016 – €475 000;
– Em 2017 – €475.000;
– Em 2018 – €475 000;
– Em 2019 – €475.000.

tigo 6.º da Lei n.º 8/2012, de 21 de fevereiro e no n.º 1 do artigo 11.º do
Decreto-Lei n.º 127/2012, de 21 de junho, o seguinte:
1 — Fica o Centro Hospitalar do Porto, E. P. E. (CHO, E. P. E.) autorizado a assumir um encargo até ao montante máximo de € 3.043.644,85
(três milhões quarenta e três mil seiscentos e quarenta e quatro euros e
oitenta e cinco cêntimos), com IVA incluído, referente à aquisição da
prestação de serviços de análises e exames de anatomia patológica com
colocação de equipamentos pelo período máximo de 5 anos.
2 — Os encargos resultantes do contrato não excederão, em cada ano
económico, as seguintes importâncias:
2015 — € 608.728,97;
2016 — € 608.728,97;
2017 — € 608.728,97;
2018 — € 608.728,97;
2019 — € 608.728,97.
3 — A importância fixada para cada ano económico poderá ser acrescida do saldo apurado no ano anterior.
4 — Os encargos objeto da presente portaria serão satisfeitos por
verbas adequadas do Centro Hospitalar do Porto, E. P. E.
12 de fevereiro de 2015. — O Secretário de Estado Adjunto e do
Orçamento, Hélder Manuel Gomes dos Reis. — O Secretário de Estado
da Saúde, Manuel Ferreira Teixeira.
208440787

MINISTÉRIO DA DEFESA NACIONAL
Direção-Geral de Política de Defesa Nacional
Aviso (extrato) n.º 2397/2015

Artigo 2.º
Para o ano de 2015, a despesa encontra-se inscrita no Plano de Atividades do Fundo de Fomento Cultural, e tem cabimento na rubrica de
classificação económica 04.07.01.G0.00 do orçamento do FFC, na fonte
de financiamento 510.
Artigo 3.º
Os encargos relativos aos anos de 2016 e 2019 serão satisfeitos por
verbas adequadas a inscrever no orçamento de funcionamento do FFC.
Artigo 4.º
O montante fixado para cada ano económico pode ser acrescido do
saldo apurado no ano anterior.
Artigo 5.º
A presente portaria produz efeitos a partir da data da sua publicação.

Por despacho de 13 de janeiro de 2015 do Diretor-Geral de Política
de Defesa Nacional, e nos termos do disposto nos artigos 45.º a 51.º da
Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas (LTFP) aprovada pela Lei
n.º 35/2014, de 20 de junho, torna-se público que a Técnica Superior
Cristina Filipa dos Santos Ramos Rocha, concluiu com sucesso o período
experimental, com a avaliação de 18 valores, na sequência da celebração
do contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado
com esta Direção-Geral.
12 de fevereiro de 2015. — O Diretor-Geral, Nuno Pinheiro Torres.
208441004

ESTADO-MAIOR-GENERAL DAS FORÇAS ARMADAS

Gabinete do Chefe do Estado-Maior-General
das Forças Armadas
Despacho n.º 2269/2015

25 de fevereiro de 2015. — O Secretário de Estado da Cultura, Jorge
Barreto Xavier. — O Secretário de Estado Adjunto e do Orçamento,
Hélder Manuel Gomes dos Reis.
208477967

O Chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas, nos termos
dos artigos 13.º, 16.º e 34.º do Regulamento da Medalha Militar e das
Medalhas Comemorativas das Forças Armadas, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 316/2002, de 27 de dezembro, condecora com a Medalha Militar
de Serviços Distintos, Grau Prata, o Coronel de Infantaria (05404981)
José António Guedes da Silva.

MINISTÉRIOS DAS FINANÇAS E DA SAÚDE

13 de outubro de 2014. — O Chefe do Estado-Maior-General das
Forças Armadas, Artur Pina Monteiro, General.
208441515

Gabinetes dos Secretários de Estado Adjunto
e do Orçamento e da Saúde
Portaria n.º 167/2015
O Centro Hospitalar do Porto, E. P. E. (CHO, E. P. E.) necessita proceder à aquisição da prestação de serviços de análises e exames de
anatomia patológica com colocação de equipamentos celebrando para
o efeito um contrato de aquisição destes serviços pelo período máximo
de cinco anos, pelo que é necessário a autorização para a assunção de
compromissos plurianuais.
Assim:
Manda o Governo, pelos Secretários de Estado Adjunto e do Orçamento e da Saúde ao abrigo do disposto no n.º 2 do artigo 45.º da Lei
n.º 91/2001, de 20 de agosto, na sua atual redação e no n.º 1 do artigo 22.º
do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de junho, na alínea a) do n.º 1 do ar-

Despacho n.º 2270/2015
O Chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas, nos termos
dos artigos 13.º, 14.º e 34.º do Regulamento da Medalha Militar e das
Medalhas Comemorativas das Forças Armadas, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 316/2002, de 27 de dezembro, condecora com a Medalha Militar
de Serviços Distintos, Grau Ouro, o Coronel de Artilharia (06255680)
José Manuel Saraiva Dias Bento.
23 de dezembro de 2014. — O Chefe do Estado-Maior-General das
Forças Armadas, Artur Pina Monteiro, General.
208441256
Despacho n.º 2271/2015
O Chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas, nos termos
dos artigos 20.º, 22.º, 23.º, 24.º e 34.º do Regulamento da Medalha

