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3 — São igualmente concedidas ao Professor Álvaro Manuel dos
Santos Correia as autorizações previstas nos n.os 3 (com observância do
dever de informação constante do ponto 3.1) e 5 do despacho referido
no ponto 2.3.
4 — Nos termos do n.º 3 do artigo 42.º do CPA, nas faltas e impedimentos do Dirigente referido no ponto 2 do presente despacho a
delegação ou subdelegação é extensiva ao Vice-presidente designado
para o substituir.
5 — Nos termos do disposto no artigo 164.º do CPA, a delegação e
subdelegação conferidas pelo presente despacho produzem efeitos desde
28 de novembro de 2018, data da aposentação do Professor Doutor
João Maria Mendes, considerando-se ratificados todos os atos que,
cabendo no âmbito do presente despacho, tenham sido praticados, por
si ou pelos Dirigentes em que hajam sido subdelegadas as competências
agora delegadas e subdelegadas, até à publicação do presente despacho
no Diário da República.
6 — As delegações e subdelegações constantes do presente despacho
são efetuadas sem prejuízo dos poderes de avocação e superintendência,
devendo nos atos praticados fazer-se menção do uso da competência
delegada ou subdelegada, nos termos do CPA.
6 de dezembro de 2018. — O Presidente do IPL, Prof. Doutor Elmano
da Fonseca Margato.
311901179
Despacho (extrato) n.º 170/2019
Por despacho do Presidente do Instituto Politécnico de Lisboa de
27.07.2018, foi autorizada a renovação do contrato de trabalho em funções públicas a termo resolutivo certo, de Rui André Catarino Rodrigues
Gonçalves, com a categoria de Assistente Convidado, para a Escola
Superior de Teatro e Cinema, auferindo o vencimento correspondente
ao índice 100, escalão 1 da tabela do pessoal docente do ensino superior politécnico, em regime de tempo parcial a 30 %, pelo período de
30.07.2018 a 29.07.2019.
10.12.2018. — O Vice-Presidente, Professor Doutor António José
da Cruz Belo.
311908137

INSTITUTO POLITÉCNICO DE SETÚBAL
Despacho (extrato) n.º 172/2019
Por despachos do presidente do Instituto Politécnico de Setúbal,
proferidos nas datas abaixo indicadas:
De 30 de outubro de 2018:
Dina Bela Lopes Carromeu Galhanas — homologada a ata de conclusão com sucesso do período experimental, na carreira e categoria
de técnica superior, na modalidade de contrato de trabalho em funções
públicas por tempo indeterminado.
De 26 de novembro de 2018:
António Maximiano Cardoso Lucas — homologada a ata de conclusão
com sucesso do período experimental, na carreira e categoria de técnico
superior, na modalidade de contrato de trabalho em funções públicas
por tempo indeterminado.
De 29 de novembro de 2018:
Octávio Manuel da Cruz Miranda Pelixo — homologada a ata de
conclusão com sucesso do período experimental, na carreira e categoria
de técnico superior, na modalidade de contrato de trabalho em funções
públicas por tempo indeterminado.
10 de dezembro de 2018. — A Administradora, Dr.ª Lurdes Pedro.
311910542

SERVIÇOS DE AÇÃO SOCIAL DO INSTITUTO
POLITÉCNICO DE SANTARÉM
Aviso n.º 210/2019

Despacho n.º 171/2019
Declara-se que nos termos do artigo 16.º dos Estatutos da Escola
Superior de Educação de Lisboa (Despacho n.º 2890/2010), publicado
no DR 2.ª série n.º 30 de 12 de fevereiro, alterados pelo Despacho
n.º 9843/2018, publicado no DR, 2.ª série, n.º 202 de 19 de outubro,
foi eleito como presidente da Escola Superior de Educação de Lisboa,
o professor doutor Carlos Augusto Pires, cujos resultados eleitorais
foram homologados por meu despacho de 17.12.2018, tendo tomado
posse em 19.12.2018.

Por despacho de 11 de dezembro de 2018, do Presidente do Instituto
Politécnico de Santarém, ao abrigo do disposto no n.º 2, do artigo 38.º,
da Portaria n.º 83-A/2009 de 22 de janeiro, com as alterações introduzidas pela Portaria n.º 145-A/2011 de 6 de abril, considerando que ainda
não foi aplicado qualquer método de seleção e dada a necessidade de
cumprimento das disposições constantes do Orçamento de Estado relativas a contratação de pessoal, foi determinada a cessação, com efeitos
imediatos, do procedimento concursal comum de recrutamento, visando
ocupação de um posto de trabalho na carreira e categoria de assistente
operacional, em regime de contrato de trabalho em Funções Públicas
por tempo indeterminado, divulgado através do Aviso n.º 16321/2018,
publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 217, de 12 de novembro
de 2018.

19 de dezembro de 2018. — O Presidente do IPL, Prof. Doutor Elmano da Fonseca Margato.
311928517

13 de dezembro de 2018. — O Administrador dos SASIPS, António
José Duarte da Fonseca.
311910023

PARTE G
AGÊNCIA DE GESTÃO DA TESOURARIA
E DA DÍVIDA PÚBLICA — IGCP, E. P. E.
Aviso n.º 211/2019
Para os devidos efeitos se publica que, durante o ano económico de
2019, os valores mensais destinados ao pagamento dos vencimentos e
subsídios referentes aos vários ministérios não poderão sair da Tesouraria
Central do Estado antes das datas abaixo indicadas.
O presente aviso abrange igualmente os organismos e serviços com
autonomia administrativa e financeira que não poderão processar as
respetivas autorizações de pagamento para datas anteriores às previstas
no presente aviso.

Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social;
Ministério da Cultura;
Ministério dos Negócios Estrangeiros.
Dia 21:
Ministério da Administração Interna;
Ministério da Justiça;
Ministério da Saúde.
Dia 22:
Ministério da Economia;
Ministério do Planeamento e Infraestruturas.

Dia 20:

Dia 23:

Encargos Gerais do Estado;
Presidência do Conselho de Ministros;
Ministério das Finanças;
Ministério da Defesa Nacional;

Ministério da Educação;
Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior;
Ministério do Ambiente e da Transição Energética;
Ministério da Agricultura, Florestas e Desenvolvimento Rural;

