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correspondente contrato pelo período de três anos, pelo que é necessária
autorização para a assunção de compromissos plurianuais.
Assim:
Manda o Governo, pelos Secretários de Estado do Orçamento e da
Saúde, ao abrigo do disposto no n.º 2 do artigo 45.º da Lei n.º 91/2001,
de 20 de agosto, na sua atual redação, no n.º 1 do artigo 22.º do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de junho, na alínea a) do n.º 1 do artigo 6.º da
Lei n.º 8/2012, de 21 de fevereiro, alterada e republicada pela Lei
n.º 22/2015, de 17 de março, e no n.º 1 do artigo 11.º do Decreto-Lei
n.º 127/2012, de 21 de junho, alterado e republicado pelo Decreto-Lei
n.º 99/2015, de 2 de junho, o seguinte:
1 — Fica a Unidade Local de Saúde do Baixo Alentejo, E. P. E.,
autorizada a assumir um encargo plurianual até ao montante de
387.214,61 EUR (trezentos e oitenta e sete mil, duzentos e quatorze
euros e sessenta e um cêntimos), a que acresce IVA à taxa legal em vigor,
referente à aquisição de reagentes para imuno-hemoterapia.
2 — Os encargos resultantes do contrato não excederão, em cada ano
económico, as seguintes importâncias:
2017: 107.559,61 EUR, a que acresce IVA à taxa em vigor;
2018: 139.827,50 EUR, a que acresce IVA à taxa em vigor;
2019: 139.827,50 EUR, a que acresce IVA à taxa em vigor.
3 — A importância fixada para cada ano económico poderá ser acrescida do saldo apurado no ano anterior.
4 — Os encargos objeto da presente portaria serão satisfeitos por
verbas adequadas da Unidade Local de Saúde do Baixo Alentejo, E. P. E.

Lei n.º 8/2012, de 21 de fevereiro, alterada e republicada pela Lei
n.º 22/2015, de 17 de março, e no n.º 1 do artigo 11.º do Decreto-Lei
n.º 127/2012, de 21 de junho, alterado e republicado pelo Decreto-Lei
n.º 99/2015, de 2 de junho, o seguinte:
1 — Fica a Unidade Local de Saúde de Matosinhos, E. P. E., autorizada
a assumir um encargo plurianual até ao montante de 2.114.068,08 EUR
(dois milhões, cento e catorze mil, sessenta e oito euros, e oito cêntimos),
a que acresce IVA à taxa legal em vigor, com a aquisição de serviços
de higiene e limpeza.
2 — Os encargos resultantes do contrato não excederão, em cada ano
económico, as seguintes importâncias:
2018: 1.057.034,04 EUR, a que acresce IVA à taxa legal em vigor;
2019: 1.057.034,04 EUR, a que acresce IVA à taxa legal em vigor.
3 — A importância fixada para cada ano económico poderá ser acrescida do saldo apurado no ano anterior.
4 — Os encargos objeto da presente portaria serão satisfeitos por
verbas adequadas da Unidade Local de Saúde de Matosinhos, E. P. E..
6 de dezembro de 2017. — O Secretário de Estado do Orçamento,
João Rodrigo Reis Carvalho Leão. — 11 de agosto de 2017. — O Secretário de Estado da Saúde, Manuel Martins dos Santos Delgado.
310983036

6 de dezembro de 2017. — O Secretário de Estado do Orçamento, João
Rodrigo Reis Carvalho Leão. — 4 de outubro de 2017. — O Secretário
de Estado da Saúde, Manuel Martins dos Santos Delgado.
310982818
Portaria n.º 475/2017
A Unidade Local de Saúde de Castelo Branco, E. P. E., pretende
proceder à aquisição de reagentes para análise sumária da urina e análise
de segmentos, com cedência de equipamento, celebrando, para o efeito,
um contrato pelo período de trinta e seis meses, pelo que é necessária
autorização para a assunção de compromissos plurianuais.
Assim:
Manda o Governo, pelos Secretários de Estado do Orçamento e da
Saúde, ao abrigo do disposto no n.º 2 do artigo 45.º da Lei n.º 91/2001,
de 20 de agosto, na sua atual redação, no n.º 1 do artigo 22.º do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de junho, na alínea a) do n.º 1 do artigo 6.º da
Lei n.º 8/2012, de 21 de fevereiro, alterada e republicada pela Lei
n.º 22/2015, de 17 de março, e no n.º 1 do artigo 11.º do Decreto-Lei
n.º 127/2012, de 21 de junho, alterado e republicado pelo Decreto-Lei
n.º 99/2015, de 2 de junho, o seguinte:
1 — Fica a Unidade Local de Saúde de Castelo Branco, E. P. E.,
autorizada a assumir um encargo até ao montante de 40.500,00 EUR
(quarenta mil e quinhentos euros), a que acresce IVA à taxa legal em
vigor, referente à aquisição de reagentes para análise sumária da urina
e análise de segmentos, com cedência de equipamento.
2 — Os encargos resultantes do contrato não excederão, em cada ano
económico, as seguintes importâncias:
2017 — 12.375,00 EUR, a que acresce IVA à taxa legal em vigor;
2018 — 13.500,00 EUR, a que acresce IVA à taxa legal em vigor;
2019 — 13.500,00 EUR, a que acresce IVA à taxa legal em vigor;
2020 — 1.125,00 EUR, a que acresce IVA à taxa legal em vigor.
3 — A importância fixada para cada ano económico poderá ser acrescida do saldo apurado no ano anterior.
4 — Os encargos objeto da presente portaria serão satisfeitos por
verbas adequadas da Unidade Local de Saúde de Castelo Branco, E. P. E.
6 de dezembro de 2017. — O Secretário de Estado do Orçamento, João
Rodrigo Reis Carvalho Leão. — 25 de julho de 2017. — O Secretário
de Estado da Saúde, Manuel Martins dos Santos Delgado.
310982834
Portaria n.º 476/2017
A Unidade Local de Saúde de Matosinhos, E. P. E. pretende proceder
à aquisição de serviços de higiene e limpeza celebrando, para o efeito,
um contrato pelo período de dois anos, pelo que é necessária autorização
para a assunção de compromissos plurianuais.
Assim:
Manda o Governo, pelos Secretários de Estado do Orçamento e da
Saúde, ao abrigo do disposto no n.º 2 do artigo 45.º da Lei n.º 91/2001,
de 20 de agosto, na sua atual redação, no n.º 1 do artigo 22.º do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de junho, na alínea a) do n.º 1 do artigo 6.º da
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Instituto de Ação Social das Forças Armadas, I. P.
Despacho (extrato) n.º 11029/2017
Para efeitos do disposto no n.º 6, do artigo 46.º, da Lei n.º 35/2014, de
20 de junho, e por despacho de 15 de novembro de 2017, do Conselho
Diretivo, foi homologada a avaliação final do período experimental, o
qual foi concluído com sucesso, da trabalhadora Sandra Isabel da Rocha
Mendes Gago, na carreira/categoria de técnico superior, de acordo com
o processo de avaliação, elaborado nos termos do disposto no n.º 3, do
artigo 46.º, da Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, sendo o tempo de duração
desse período contado para efeitos da atual carreira e categoria.
20 de novembro de 2017. — O Presidente do Conselho Diretivo,
Rui Manuel Xavier Fernandes Matias, Tenente-General. — A Vogal
do Conselho Diretivo, Rita Alexandra Leitão Lages Cristóvão Coelho,
Licenciada.
310956703
Despacho (extrato) n.º 11030/2017
Nos termos do disposto no n.º 6, do artigo 36.º, da Portaria n.º 83-A/2009,
de 22 de janeiro, republicada em 06 de abril de 2011, torna-se pública
a lista unitária de ordenação final do procedimento concursal comum,
para preenchimento de trinta postos de trabalho, destinados a Assistente Operacional, tendo em vista o exercício de funções em regime
de contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado
para a carreira de Assistente Operacional, cujo procedimento concursal
foi aberto pelo Aviso (extrato) n.º 5313/2017, publicado no Diário da
República, 2.ª série, n.º 93, de 15 de maio de 2017.
Ordenação

Nome do candidato

Classificação
final

1.º

Sandra Cristina de Sá Monteiro Pascoal . . . .

16,77

A referida lista foi homologada pelo Presidente do Conselho Diretivo
em 20 de novembro de 2017, tendo sido publicitada na página eletrónica
do Instituto de Ação Social das Forças Armadas, I. P.
Mais se informa que da presente lista cabe recurso hierárquico, a
interpor no prazo de dez dias úteis, a contar da homologação.
22 de novembro de 2017. — O Presidente do Conselho Diretivo,
Rui Manuel Xavier Fernandes Matias, Tenente-General. — A Vogal
do Conselho Diretivo, Rita Alexandra Leitão Lages Cristóvão Coelho,
Licenciada.
310956639

