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de 29 de novembro, o Diretor da Faculdade de Direito da Universidade 
de Lisboa é o órgão de direção e de representação externa da Faculdade;

Considerando que, nos termos do artigo 26.º dos Estatutos da Facul-
dade de Direito, o Diretor pode atribuir, delegar ou subdelegar compe-
tências nos Subdiretores, para os efeitos previstos nos artigos 44.º a 50.º 
do Código do Procedimento Administrativo;

Considerando ainda o disposto nos Despachos n.º 1446/2016 e 
n.º 6315/2016 do Reitor da Universidade de Lisboa, publicados no 
Diário da República n.os 20 e 92, de 29 de janeiro e de 12 de maio, 
respetivamente.

1 — Delego na Senhora Subdiretora, Prof.ª Doutora Raquel Brízida 
de Castro, a competência para:

a) Assegurar as condições de limpeza, de segurança e de conforto das 
ins talações da Faculdade;

b) Dispor sobre o aproveitamento dos espaços adjacentes aos edifícios 
da Faculdade;

c) Celebrar contratos de empreitadas de obras públicas, locação ou 
aquisição de bens móveis e de aquisição de serviços, cujo valor global 
não ultrapasse o limite de (euro) 3 740 984;

d) Autorizar a utilização das instalações da Faculdade de Direito para 
atos extra académicos ou por entidades exteriores;

e) Organizar um encontro anual de antigos alunos.

2 — Subdelego na Senhora Subdiretora, Prof.ª Doutora Raquel Brí-
zida de Castro, a competência para:

a) Exercer o poder disciplinar sobre assistentes e assistentes convida-
dos, investigadores e trabalhadores não docentes e não investigadores, 
nomear o respetivo instrutor e aplicar as penas de repreensão escrita, 
multa e suspensão;

b) Exercer o poder disciplinar sobre os estudantes da Escola;
c) Autorizar o procedimento, a adjudicação e as despesas inerentes 

a empreitadas de obras públicas, locação ou aquisição de bens móveis 
e aquisição de serviços, cujo valor global não ultrapasse o limite de 
250.000,00 €;

d) Ao abrigo do disposto nos artigos 109.º e 110.º do Código dos 
Contratos Públicos, escolher o critério de adjudicação, aprovar as peças 
do procedimento, proceder à retificação dos erros e omissões, designar 
o júri, adjudicar e aprovar a minuta do contrato previstas relativamente 
a empreitadas de obras públicas, locação ou aquisição de bens móveis 
e de aquisição de serviços, cujo valor global não ultrapasse o limite de 
(euro) 3 740 984, previstas respetivamente nos artigos 36.º, 38.º, no n.º 2 
do artigo 40.º, no artigo 50.º, no n.º 1 do artigo 67.º, no n.º 1 do artigo 76.º 
e no n.º 1 do artigo 98.º, todos do Código dos Contratos Públicos.

3 — A presente delegação e subdelegação produzem efeitos no dia 
seguinte ao da publicação no Diário da República, considerando -se 
ratificados todos os atos praticados no âmbito do presente despacho 
desde o dia 10 de janeiro de 2018.

20 de agosto de 2018. — O Diretor, Prof. Doutor Pedro Romano 
Martinez.
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 Despacho n.º 8818/2018

Delegação de competências
Considerando que, nos termos do artigo 100.º da Lei n.º 62/2007, de 

10 de setembro, e do artigo 26.º dos Estatutos da Faculdade de Direito 
da Uni versidade de Lisboa, constantes do Despacho n.º 15674 -C/2013 de 
29 de novembro, o Diretor da Faculdade de Direito da Universidade de 
Lisboa é o órgão de direção e de representação externa da Faculdade;

Considerando que, nos termos do artigo 26.º dos Estatutos da Facul-
dade de Direito, o Diretor pode atribuir, delegar ou subdelegar compe-
tências nos Subdiretores, para os efeitos previstos nos artigos 44.º a 50.º 
do Código do Procedimento Administrativo;

Considerando ainda o disposto nos Despachos n.º 1446/2016 e 
n.º 6315/2016 do Reitor da Universidade de Lisboa, publicados no 
Diário da República n.os 20 e 92, de 29 de janeiro e 12 de maio, res-
petivamente.

1 — Delego na Senhora Subdiretora, Prof.ª Doutora Paula Vaz Freire, 
a competência para:

a) Verificar as contas e efetuar pagamentos no âmbito definido no 
Conse lho de Gestão;

b) Acompanhar a execução orçamental;
c) Assegurar, controlar e avaliar a execução dos planos de atividades 

e a concretização dos objetivos propostos;
d) Autorizar as alterações orçamentais necessárias à boa execução 

do Orçamento;

e) Celebrar contratos de empreitadas de obras públicas, locação ou 
aquisição de bens móveis e de aquisição de serviços, cujo valor global 
não ultrapasse o limite de (euro) 3 740 984;

f) Homologar as avaliações dos trabalhadores não docentes e, em caso 
de não homologação, atribuir nova menção qualitativa e sua quantifica-
ção, com a respetiva fundamentação;

g) Elaborar os relatórios de atividades com indicação dos resultados 
atingidos face aos objetivos definidos, nos termos da lei aplicável.

2 — Subdelego na Senhora Subdiretora, Prof.ª Doutora Paula Vaz 
Freire, a competência para:

a) Autorizar a celebração de contratos de prestação de serviço, nas 
modalidades de tarefa e de avença;

b) Autorizar despesas de deslocações no país, ao estrangeiro e no 
estran geiro do pessoal em exercício de funções na Faculdade, bem como 
as correspondentes despesas de alojamento e de representação;

c) Ao abrigo do disposto nos artigos 109.º e 110.º do Código dos 
Contratos Públicos, a competência para escolher o critério de adjudica-
ção, aprovar as peças do procedimento, proceder à retificação dos erros 
e omissões, designar o júri, adjudicar e aprovar a minuta do contrato 
previstas relativamente a empreitadas de obras públicas, locação ou 
aquisição de bens móveis e de aquisição de serviços, cujo valor global 
não ultrapasse o limite de (euro) 3 740 984, previstas respetivamente 
nos artigos 36.º, 38.º, no n.º 2 do artigo 40.º, no artigo 50.º, no n.º 1 do 
artigo 67.º, no n.º 1 do artigo 76.º e no n.º 1 do artigo 98.º, todos do 
Código dos Contratos Públicos.

3 — As presentes delegação e subdelegação produzem efeitos no dia 
seguinte ao da publicação no Diário da República, considerando -se 
ratificados todos os atos praticados no âmbito do presente despacho 
desde o dia 10 de janeiro de 2018.

20 de agosto de 2018. — O Diretor, Prof. Doutor Pedro Romano 
Martinez.
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 Instituto Superior Técnico

Despacho n.º 8819/2018
Considerando a alteração ao Regulamento de Organização e Funciona-

mento dos Serviços de Natureza Administrativa e Apoio Técnico do Ins-
tituto Superior Técnico, publicado através do Despacho n.º 1503/2017, 
inserto no Diário da República, 2.ª série, n.º 32, de 14 de fevereiro de 
2017, adiante designado como Regulamento;

Considerando a necessidade de, tão rapidamente quanto possível, de-
signar os dirigentes das unidades funcionais, de modo a evitar situações 
de rutura no exercício das atividades correntes do IST;

Considerando que o Estatuto do Pessoal Dirigente dos Serviços e 
Organismos da Administração Central, Regional e Local do Estado, 
adiante designado por Estatuto do Pessoal Dirigente, constante da Lei 
n.º 2/2004, de 15 de janeiro, com as alterações introduzidas pelas Leis 
n.os 51/2005, de 30 de agosto, 64 -A/2008, de 31 de dezembro, 3 -B/2010, 
de 28 de abril, 64/2011, de 22 de dezembro, que a republicou, 68/2013, 
de 29 de agosto, e 128/2015, de 3 de setembro, estabelece no n.º 1 do 
artigo 27.º que os cargos dirigentes podem ser exercidos em regime de 
substituição nos casos de vacatura de lugar;

Considerando que o cargo de Coordenador da Área de Estudos, Pla-
neamento e Qualidade do Instituto Superior Técnico, previsto no n.º 3 
do artigo 28.º do Regulamento, se encontra vago;

Considerando que o mesmo cargo é equiparado, para todos os efeitos 
legais, a cargo de direção intermédia de 2.º grau;

Considerando que o licenciado João Francisco Azevedo Patrício, 
Técnico Superior no Instituto Superior Técnico, preenche os requisitos 
legais e é detentor de aptidão e competência técnica para o exercício 
das funções inerentes ao mencionado cargo;

Ao abrigo das disposições conjugadas dos artigos 20.º e 27.º do 
Estatuto do Pessoal Dirigente, e do artigo 100.º do Regulamento 
de Organização e Funcionamento dos Serviços de Natureza Admi-
nistrativa e Apoio Técnico do Instituto Superior Técnico, nomeio o 
licenciado João Francisco Azevedo Patrício, Coordenador da Área 
de Estudos, Planeamento e Qualidade do Instituto Superior Técnico, 
em regime de substituição, com efeitos a partir de 01 de setembro 
de 2018.

30 de agosto de 2018. — O Presidente do Instituto Superior Técnico, 
Arlindo Manuel Limede de Oliveira.
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