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Lei n.º 66-B/2007, de 28 de dezembro, na sua redação atual (Esta-
belece o sistema integrado de gestão e avaliação de desempenho na 
Administração Pública);

Lei n.º 7/2009, de 22 fevereiro, na sua redação atual (Código do 
Trabalho);

Portaria n.º 1553-C/2008, de 31 de dezembro (Montantes pecuniários 
da tabela remuneratória única);

Portaria n.º 83-A/2009 de 22 de janeiro, alterada e republicada pela 
Lei n.º 145-A/2011, de 6 de abril (Regulamenta a tramitação do proce-
dimento concursal).

B. Área de Organização Administrativa
Orgânica do Governo Constitucional em funções;
Administração Direta do Estado (Lei n.º 4/2004, de 15 de Janeiro, 

republicada pela Lei n.º 105/2007, de 3 de abril, e alterada pela Lei 
n.º 64-A/2008, de 31 de dezembro);

Código de Procedimento Administrativo — Decreto-Lei n.º 4/2015, 
de 7 de janeiro;

Regime Jurídico das Instituições de Ensino Superior (Lei n.º 62/2007, 
de 10 de setembro);

Regime da contratação pública, (Decreto -Lei n.º 18/2008, de 29 de 
janeiro, na sua redação atual);

Estatutos da Universidade de Lisboa (Despacho Normativo n.º 5-A/2013, 
de 19 de abril).

Estatutos dos Serviços Centrais da Universidade de Lisboa (Despacho 
n.º 14600/2013, de 12 de novembro)

C. Setor da função a desempenhar (Assessoria à Presidência
do EULisboa nas área do Desporto,

Saúde e Bem-Estar e Medicina do Trabalho)
Decreto-Lei n.º 100/2003, de 23 de maio — Regime de instalação 

e funcionamento das instalações desportivos de uso público, com as 
alterações introduzidas Decreto-Lei n.º 82/2004, de 14 de abril;

Portaria n.º 1049/2004, de 19 de agosto — Regulamentação das Con-
dições Técnicas e de Segurança a Observar na Conceção, Instalação e 
Manutenção das Balizas de Futebol, de Andebol, de Hóquei e de Polo 
Aquático e dos Equipamentos de Basquetebol Existentes nas Instalações 
Desportivas de Uso Público;

Lei n.º 5/2007, de 16 de janeiro — Lei de Bases da Atividade Física 
e do Desporto;

Lei 40/2012, de 28 de agosto — Estabelece o regime de acesso ao 
exercício da atividade de treinador de desporto;

Decreto-Lei n.º 248-A/2008, de 31 de dezembro — Regime de acesso 
e exercício da atividade de treinador de desporto;

Decreto-Lei n.º 141/2009, de 16 de junho, alterado pelo Decreto-
Lei n.º 110/2012, de 21 de maio — Regime jurídico das instalações 
desportivas de uso público;

Decreto-Lei n.º 10/2009, de 12 de janeiro — Regime Jurídico do 
Seguro Desportivo Obrigatório;

Lei n.º 102/2009, de 10 de setembro — Regime jurídico da promoção 
da segurança e saúde no trabalho, com as alterações introduzidas pelos 
seguintes diplomas: Lei n.º 42/2012, de 28 de agosto e Lei n.º 3/2014, 
de 28 de janeiro;

Decreto-Lei n.º 272/2009, de 1 de outubro — Sistema integrado de 
apoios para o desenvolvimento do desporto de alto rendimento;

Lei n.º 39/2012, de 28 de agosto — aprova o regime da responsabili-
dade técnica pela direção e orientação das atividades desportivas desen-
volvidas nas instalações desportivas que prestam serviços desportivos 
na área da manutenção da condição física (fitness), designadamente aos 
ginásios, academias ou clubes de saúde (healthclubs);

Lei n.º 68/2014, de 2 de agosto — Regime jurídico do nadador-sal-
vador.
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 Faculdade de Arquitetura

Despacho n.º 6096/2015
Por meu despacho de 11 de maio de 2015, proferido por delegação 

de competências, publica -se a presente delegação de competências do 
Presidente na Chefe da Divisão Administrativa:

Para assegurar a celeridade dos procedimentos administrativos e per-
mitir, simultaneamente, que a ação do Presidente do Conselho de Gestão 
se centre nas questões que não podem deixar de exigir a sua intervenção, 
procedo, ao abrigo do disposto nos artigos 44.º a 50.º do Código do 
Procedimento Administrativo, aprovado pelo Decreto -Lei n.º 4/2015, 
de 7 de janeiro, às seguintes delegações de competências:

Delego na Dr.ª Maria Isabel Praça de Almeida, Chefe da Divisão 
Administrativa, da Faculdade de Arquitetura da Universidade de Lisboa, 

todas as competências estipuladas nos n.os 1 e 2 do artigo 8.º da Lei 
n.º 2/2004 de 15 de janeiro, alterada e republicada pela Lei n.º 64/2011 
de 22 de dezembro e ainda:

a) Assegurar o despacho normal de expediente relativo no domínio 
do pessoal, que não seja da competência própria do Conselho de Gestão, 
sem prejuízo das funções correntes da Secção de Recursos Humanos;

As delegações agora estabelecidas são feitas sem prejuízo do poder 
de avocação previsto no artigo 49.º, n.º 2, do Código do Procedimento 
Administrativo, sempre que o entenda necessário

Ao abrigo do disposto no artigo 49.º, n.º 2, do Código do Procedi-
mento Administrativo, as competências delegadas por este despacho 
não podem ser subdelegadas.

22 de maio de 2015. — O Presidente da Faculdade de Arquitetura, 
Doutor João Pardal Monteiro (Professor Auxiliar).
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 Despacho n.º 6097/2015
Por meu despacho de 11 de maio de 2015, proferido por delegação 

de competências, publica -se a presente delegação de competências do 
Presidente no Vice -Presidente

Ao abrigo do disposto nos artigos 44.º a 50.º do Código do Procedi-
mento Administrativo, do artigo 109.º do Código dos Contratos Públicos 
e no n.º 3 do artigo 16.º dos Estatutos da Faculdade de Arquitetura da 
Universidade de Lisboa, publicados no Diário da República, 2.ª série, 
n.º 127, de 4 de julho de 2014, delego no Vice -Presidente da Faculdade 
de Arquitetura da Universidade de Lisboa, Professor Doutor Nuno 
Dinis Costa Areias Cortiços, a competência para, na minha ausência e 
em minha substituição, praticar os atos identificados no artigo 16.º dos 
Estatutos da Faculdade de Arquitetura da Universidade de Lisboa e 
subdelego no identificado Vice -Presidente da Faculdade de Arquitetura 
da Universidade de Lisboa a competência que me foi delegada pelo 
Exmo. Senhor Reitor da Universidade de Lisboa, Professor Doutor 
António Cruz Serra, através do Despacho n.º 3160/2015, datado de 4 de 
março de 2015, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 61, de 
27 de março de 2015, para, na minha ausência e em minha substituição, 
praticar todos os atos identificados no referido Despacho, nos termos 
aí definidos. Consideram -se ratificados todos os atos praticados pelo 
Vice -Presidente da Faculdade de Arquitetura da Universidade de Lisboa 
abrangidos pelo presente despacho, desde o dia 4 de maio de 2015.

22 de maio de 2015. — O Presidente da Faculdade de Arquitetura, 
Doutor João Pardal Monteiro (Professor Auxiliar).
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 Despacho n.º 6098/2015
Por meu despacho de 11 de maio de 2015, proferido por delegação 

de competências, publica -se a presente delegação de competências do 
Presidente no Vice -Presidente

Ao abrigo do disposto nos artigos 44.º a 50.º do Código do Procedi-
mento Administrativo, do artigo 109.º do Código dos Contratos Públicos 
e no n.º 3 do artigo 16.º dos Estatutos da Faculdade de Arquitetura da 
Universidade de Lisboa, publicados no Diário da República, 2.ª série, 
n.º 127, de 4 de julho de 2014, delego no Vice -Presidente da Faculdade de 
Arquitetura da Universidade de Lisboa, Professor Doutor Michel Tous-
saint Alves Pereira, a competência para, na minha ausência e em minha 
substituição, praticar os atos identificados no artigo 16.º dos Estatutos da 
Faculdade de Arquitetura da Universidade de Lisboa e subdelego no iden-
tificado Vice -Presidente da Faculdade de Arquitetura da Universidade de 
Lisboa a competência que me foi delegada pelo Exmo. Senhor Reitor da 
Universidade de Lisboa, Professor Doutor António Cruz Serra, através 
do Despacho n.º 3160/2015, datado de 4 de março de 2015, publicado 
no Diário da República, 2.ª série, n.º 61, de 27 de março de 2015, para, 
na minha ausência e em minha substituição, praticar todos os atos iden-
tificados no referido Despacho, nos termos aí definidos. Consideram -se 
ratificados todos os atos praticados pelo Vice -Presidente da Faculdade 
de Arquitetura da Universidade de Lisboa abrangidos pelo presente 
despacho, desde o dia 12 de fevereiro de 2015.

22 de maio de 2015. — O Presidente da Faculdade de Arquitetura, 
Doutor João Pardal Monteiro (Professor Auxiliar).
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 Despacho n.º 6099/2015
No cumprimento da deliberação do Conselho de Gestão de 4 de maio 

do ano de dois mil e quinze e ao abrigo do disposto nos artigos 44.º a 50.º 
do Código do Procedimento Administrativo, do artigo 4.º do Regimento 
do Conselho de Gestão da Faculdade de Arquitetura da Universidade 


