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PARTE E
UNIVERSIDADE DO PORTO
Deliberação n.º 1409-A/2018
Deliberação do Conselho de Gestão
CG. 01/12/2018
Extensão de encargos
A Universidade do Porto pretende contratar aquisição de serviços de
limpeza permanentes e ocasionais para a Faculdade de Medicina.
Considerando que a referida aquisição tem associada uma dotação de
166.633,13 Euros, ao qual acresce IVA à taxa legal em vigor;
Considerando que a concretização de tal processo de contratação
dará origem a encargos orçamentais em ano económico que não o da
sua realização, prevendo-se a celebração de um contrato para o ano
2019, por um período desde a data da sua assinatura até 31-12-2019,
deverá cumprir-se o disposto na Lei n.º 8/2012, de 21 de fevereiro, e no
Decreto-Lei n.º 127/2012, de 21 de junho;
Considerando que os encargos para cumprimento das obrigações contratuais serão suportados por verbas a inscrever nas rubricas adequadas,
em fontes de financiamento de receitas próprias do seu orçamento e que
esta entidade não tem quaisquer pagamentos em atraso;
Considerando que, à luz do disposto no n.º 1 do artigo 22.º do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de junho, 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, a
abertura de procedimento relativo a despesas que deem lugar a encargo
orçamental em mais de um ano económico ou em ano que não seja o
da sua realização, designadamente com a aquisição de serviços e bens
através de locação com a opção de compra, locação financeira, locação-venda ou compra a prestações com encargos, e não se encontre excecionado, como é o caso em apreço, à luz do mesmo preceito legal, não
pode ser efetivada sem prévia autorização conferida em portaria conjunta
de extensão de encargos dos membros do Governo responsáveis pelas
áreas das finanças e da tutela da entidade adjudicante;
Considerando que, à luz do disposto no n.º 6 do artigo 11.º do Decreto-Lei n.º 127/2012, de 21 de junho, alterado pelas Leis n.os 64/2012, de

20 de dezembro, e 66-B/2012, de 31 de dezembro, e pelo Decreto-Lei
n.º 99/2015, de 2 de junho, por despacho dos membros do Governo
responsáveis pela área das finanças e da tutela da entidade adjudicante
pode ser delegada nos órgãos de direção das entidades referidas no n.º 4
do mesmo diploma legal e circunscrita às situações nele referidas a
competência referida no n.º 1 do artigo 22.º do Decreto-Lei n.º 197/99,
de 8 de junho;
Considerando o Despacho de delegação de competências n.º 3628/2016,
de 17 de fevereiro, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 50,
de 11 de março de 2016;
Considerando que a abertura do referido procedimento de contratação
não pode ser efetivada sem a competente autorização conferida, no caso
em apreço, em deliberação do Conselho de Gestão — Extensão de encargos, com a necessária publicação no Diário da República;
Nestes termos, e em conformidade com o disposto no n.º 6 do artigo 11.º do Decreto-Lei n.º 127/2012, de 21 de junho, alterado pelas
Leis n.os 64/2012, de 20 de dezembro, e 66-B/2012, de 31 de dezembro, e pelo Decreto-Lei n.º 99/2015, de 2 de junho, e o disposto nos
termos conjugados da alínea f) do n.º 1 do artigo 14.º do Decreto-Lei
n.º 18/2008, de 29 de janeiro, e do artigo 22.º do Decreto-Lei n.º 197/99,
de 8 de junho, em especial os seus n.os 1 e 2, e no uso da competência
delegada pelo Despacho n.º 3628/2016, de 17 de fevereiro, publicado
no Diário da República, 2.ª série, n.º 50, de 11 de março de 2016,
determina-se o seguinte:
1 — Fica a Universidade do Porto autorizada a proceder à inscrição
dos encargos relativos à aquisição supra referida, que não excedam a
despesa global de 166.633,13 Euros, ao qual acresce IVA à taxa legal
em vigor;
2 — Os encargos emergentes do presente despacho serão satisfeitos
por verbas adequadas a inscrever no orçamento da Universidade do
Porto, em fontes de financiamento de receitas próprias, para o ano de
2019, na rubrica 02.02.02 — Aquisição de bens e serviços — Aquisição
de serviços — Limpeza e higiene;
3 — A presente Deliberação produz efeitos no dia seguinte ao da
sua publicação.
6 de dezembro de 2018. — O Reitor e Presidente do Conselho de
Gestão, Professor Doutor António de Sousa Pereira.
311913864

PARTE H
MUNICÍPIO DE OLIVEIRA DO BAIRRO
Aviso n.º 19267-C/2018
Projetos de Operação de Reabilitação Urbana para Bustos,
Mamarrosa, Oiã, Oliveira do Bairro, Palhaça e Troviscal
Duarte dos Santos Almeida Novo, Presidente da Câmara Municipal
de Oliveira do Bairro, faz saber que a Câmara Municipal na sua reunião
realizada a 13 de dezembro de 2018, deliberou por unanimidade aprovar
os projetos de operação de reabilitação urbana para Bustos, Mamarrosa,
Oiã, Oliveira do Bairro, Palhaça e Troviscal (materializados nos respetivos Programas Estratégicos de Reabilitação Urbana — PERU).
A Câmara Municipal de Oliveira do Bairro deliberou, ainda, estabelecer um período de discussão pública para formulação de sugestões,
observações ou reclamações, por um prazo de 22 dias úteis, nos termos
do Regime Jurídico dos Instrumentos de Gestão Territorial (RJIGT), a
ter início no 5.º dia após a publicação do aviso na 2.ª série do Diário
da República, conforme estabelecido no n.º 2 do artigo 89.º do RJIGT
(Decreto-Lei n.º 80/2015, de 14 de maio, na sua atual redação), conjugado com o n.º 4 do artigo 17.º da Lei n.º 32/2012, de 14 de agosto na
sua redação atual.
Durante este prazo, os interessados poderão participar mediante o
preenchimento de modelo de requerimento disponível no Balcão de Atendimento Integrado (BAI) ou no sítio da internet da Câmara Municipal

em www.cm-olb.pt, podendo o mesmo ser entregue no BAI, ou remetido
por via de correio eletrónico para o endereço cmolb@cm-olb.pt.
Os interessados poderão consultar toda a informação referente ao
presente procedimento, no BAI, todos os dias úteis entre as 09:00 e as
16:30 horas, ou no sítio da internet da câmara municipal (www.cm-olb.pt).
14 de dezembro de 2018. — O Presidente da Câmara Municipal,
Duarte dos Santos Almeida Novo.
311914374

MUNICÍPIO DE SANTARÉM
Aviso n.º 19267-D/2018
Concurso interno de acesso geral para provimento de um lugar
de subchefe e sete lugares de bombeiros municipais de 1.ª classe
1 — Nos termos do disposto nos artigos 9.º, 27.º e 28.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de julho, adaptado à Administração Local pelo
Decreto-Lei n.º 238/99, de 25 de junho, torna-se público que, por
deliberação proferida na reunião da Câmara Municipal de Santarém,
de 10 de dezembro de 2018 e deliberação proferida na reunião da
Assembleia Municipal de 19 de dezembro de 2018, encontra-se
aberto, pelo prazo de 10 dias úteis a contar da data da publicação

