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 Despacho n.º 4622/2016
Nos termos do n.º 1 do artigo 28.º dos Estatutos da Universidade de 

Lisboa, homologados pelo Despacho normativo, publicado no Diário da 
República, 2.ª série, n.º 77, de 19 de abril, com o n.º 5 -A/2013, delego a 
presidência do júri das provas de doutoramento no ramo de Belas -Artes, 
especialidade de Ciências da Arte, da Faculdade de Belas -Artes desta Uni-
versidade, requeridas pelo Mestre Francisco Xavier de Almeida Costa Hen-
riques, no Professor Associado com Agregação, Doutor António José Santos 
Matos, Vice -Presidente do Conselho Científico da mesma Faculdade.

16 de março de 2016. — O Reitor, António Cruz Serra.
209469893 

 Estádio Universitário de Lisboa
Despacho n.º 4623/2016

Autorização para assunção de compromissos plurianuais
1 — OUL — Estádio Universitário de Lisboa (EULisboa) celebrou, 

aos 8 dias do mês de janeiro de dois mil e quinze, um contrato de 
aquisição de serviços combinados de vigilância e segurança humana 
e de ligação à central de receção e monitorização de alarmes, com a 
Vigiexpert — Prevenção e Vigilância Privada, L.da;

2 — O preço contratual é de € 563 881,75(quinhentos e sessenta e 
três mil e oitocentos e oitenta e um euros e setenta e cinco cêntimos), 
valor a que acresce 23 % de IVA, num montante global de € 693 574,55 
(seiscentos e noventa e três mil quinhentos e setenta e quatro euros e 
cinquenta e cinco euros);

3 — Considerando que a despesa decorrente da execução do contrato 
dá lugar a um encargo orçamental em mais de um ano económico: 2015, 
2016 e 2017;

4 — Face ao estabelecido no n.º 5 do artigo 11.º, do Decreto-Lei 
n.º 127/2012, de 21 de junho, no n.º 1 do artigo 22.º do Decreto-Lei 
n.º 197/99, de 8 de junho, e no uso da competência delegada pelo Despa-
cho n.º 491/2014, dos Ministros de Estado e das Finanças e da Educação 
e Ciência, publicado no Diário da República, 2.ª série — n.º 7 — de 
10 de janeiro;

5 — Autorizo a assunção de compromissos plurianuais decorrentes 
da execução do contrato acima referido, de acordo com a seguinte 
repartição de valores anuais:

2015 — € 231 191,53, com IVA incluído;
2016 — € 231 191,51, com IVA incluído;
2017 — € 231 191,51, com IVA incluído.

6 — O montante necessário para fazer face aos compromissos decor-
rentes da execução do contrato será suportado através de receitas próprias 
e encontra-se inscrito no orçamento para o ano de 2015 e nos orçamentos 
dos anos subsequentes da EULisboa, de acordo com a repartição de 
valores apresentada.

7 — O montante fixado em cada ano é acrescido do saldo apurado 
no ano que antecede.

8 — O presente despacho produz efeitos à data de assinatura do 
contrato.

26 de fevereiro de 2016. — O Reitor, António Cruz Serra.
209468831 

 Faculdade de Farmácia
Contrato (extrato) n.º 246/2016

Por despacho de 24 de agosto de 2015, da Diretora da Faculdade de 
Farmácia da Universidade de Lisboa:

Celebrado Contrato de Trabalho em Funções Públicas a Termo Resolu-
tivo Certo, com a Licenciada Filipa Marecos do Monte, para exercer fun-
ções de Assistente Convidada, sem remuneração, para o Departamento 
de Sócio -Farmácia, com início a 1 de setembro de 2015, terminando a 
31 de agosto de 2016, conforme os artigos 16.º, 32.º e 32.º -A do Estatuto 
da Carreira Docente Universitária, publicado em anexo ao Decreto -Lei 
n.º 205/2009, de 31 de agosto. (Isento de fiscalização prévia do T. C.)

28/03/2016. — O Secretário -Coordenador, Alfredo Ferreira Moita.
209469414 

 Faculdade de Medicina Veterinária

Contrato (extrato) n.º 247/2016
Por despacho de 9 de dezembro de 2015, do Presidente da Faculdade 

de Medicina Veterinária da Universidade de Lisboa, proferido por dele-

gação de competências, foi celebrado contrato de trabalho em funções 
públicas por tempo indeterminado, em regime de tenure, com o Doutor 
Carlos Mendes Godinho de Andrade Fontes, como Professor Catedrático, 
em regime de dedicação exclusiva, escalão n.º 1, índice 285.

Por força do artigo 38.º da Lei n.º 82 -B/2014, de 31 de dezembro, 
mantém a posição remuneratória correspondente à remuneração ante-
riormente auferida.

A contratação, de 9 de dezembro de 2015, resulta da conclusão do 
concurso documental internacional para uma vaga de Professor Cate-
drático, na área disciplinar de Produção Animal, para ocupação de posto 
de trabalho do mapa de pessoal docente desta Faculdade.

(Não carece de verificação prévia do Tribunal de Contas.)
24 -3 -2016. — O Presidente, Professor Doutor Luís Manuel Morgado 

Tavares.
209466182 

 Contrato (extrato) n.º 248/2016
Por despacho de 22 de julho de 2015 do Presidente da Facul-

dade de Medicina Veterinária, ao abrigo do disposto no n.º 3 do 
artigo 13.º do Despacho n.º 14944/2013, de 18 de novembro, foi 
autorizada a renovação do contrato de trabalho em funções públicas, 
a termo resolutivo certo, pelo período de 2 anos, com a Doutora 
Maria Rita Martins Garcia da Fonseca, como Professor Auxiliar 
convidada em regime de tempo parcial de 99 %, com efeitos a 16 
de setembro de 2015.

24 -3 -2016. — O Presidente, Professor Doutor Luís Manuel Morgado 
Tavares.

209466206 

 Contrato (extrato) n.º 249/2016
Por despacho de 30 de outubro de 2015 do Presidente da Faculdade 

de Medicina Veterinária, ao abrigo do disposto no n.º 3 do artigo 13.º do 
Despacho n.º 14944/2013, de 18 de novembro, foi autorizada a renovação 
do contrato de trabalho em funções públicas, a termo resolutivo certo, 
pelo período de 2 anos, com o Mestre Miguel José Sardinha de Oliveira 
Cardo, como Professor Auxiliar convidado em regime de tempo parcial 
de 30 %, com efeitos a 3 de novembro de 2015.

24 -3 -2016. — O Presidente, Professor Doutor Luís Manuel Morgado 
Tavares.

209466239 

 Contrato (extrato) n.º 250/2016
Por despacho de 22 de julho de 2015 do Presidente da Faculdade de 

Medicina Veterinária, ao abrigo do disposto no n.º 3 do artigo 13.º do 
Despacho n.º 14944/2013, de 18 de novembro, foi autorizada a renovação 
do contrato de trabalho em funções públicas, a termo resolutivo certo, 
pelo período de 2 anos, com o Licenciado José Júlio Alfaro Cardoso, 
como Professor Auxiliar convidado em regime de tempo parcial de 
30 %, com efeitos a 15 de setembro de 2015.

24-3-2016. — O Presidente, Professor Doutor Luís Manuel Morgado 
Tavares.

209466288 

 Contrato (extrato) n.º 251/2016
Em cumprimento do disposto na alínea b) do n.º 1 do artigo 4.º da 

Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas, aprovada em anexo pela 
Lei 35/2014, de 20 de junho, torna -se público que, por despacho de 
30 de dezembro de 2015, do Presidente da Faculdade de Medicina 
Veterinária da Universidade de Lisboa, proferido por delegação 
de competências, foi autorizada a consolidação da mobilidade na 
categoria do assistente técnico Miguel João Pais Nunes, nos termos 
previstos do n.º 3 do artigo 99.º da referida Lei, passando o trabalha-
dor a integrar, a título definitivo, um posto de trabalho do mapa de 
pessoal não docente desta Faculdade, mantendo o posicionamento 
remuneratório da situação de origem, designadamente a posição 
remuneratória n.º 1 da carreira e categoria de assistente técnico, e o 
nível 5 da tabela remuneratória única, correspondente à remuneração 
mensal ilíquida de 683,13 Euros, tendo sido celebrado contrato de 
trabalho em funções públicas por tempo indeterminado, com efeitos 
a 30 de dezembro de 2015.

24 -3 -2016. — O Presidente, Professor Doutor Luís Manuel Morgado 
Tavares.

209466109 


