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Inês Filipa Gomes Fernandes

De: Sandra Maria Rodrigues Miranda
Enviado: 29 de abril de 2022 12:52
Para: gabinete_apoio_presidencia
Assunto: RE: Despacho (PR) n.º 43/2022 - Discussão Pública do Regulamento relativo às 

Prestações de Serviços Especializados ao exterior do Instituto Politécnico do Cávado 
e do Ave

 
Bom dia 
 
Remeto algumas sugestões: 
 
Art. 3º, n.º1 – referir no final deste n.º ,antes de realizado o PSE.  
No artigo 3.º, deverá ser acrescentado um novo n.º onde conste.  Art. 6º, n.º3, ali c) – fixar  os 25%, porque vai 
induzir em erro. 
 
Definir novo artigo sobre pedidos de realização de despesa, considerando que podem entender que o facto do 
orçamento estar aprovado não ser necessário formalizar os mesmos. Nossa sugestão: 

Pedidos de Realização de despesa 
1 – Todos de pedidos de despesa que ocorram no âmbito da PSE carecem de autorização prévia, nos termos 

previstos na execução da despesa. Devendo os mesmo ser remetidos para a DAF, via iportal, até 10 dias antes da 
realização da despesa. 

Após a autorização da realização PSE, deve ser remetido para a DAF, o pedido de cabimento prévio do 
docente com indicação que pretende receber ou se vai para a unidade orgânica.  
 
Art. 8º, n.º6 –  Deveria indicar um prazo e a forma para gastar a verba. 
Art. 8º, deverá ser acrescentado um novo número – o responsável pela PSE deve solicitar o respetivo pagamento 
após término o serviço,  solicitando o respetivo fecho da prestação, comprovando a existência de saldo 
remanescente.  
Art. 11º referir que o orçamento do PSE deve ser controlado pelo responsável do serviço em colaboração com a 
DAF. 
 
Os melhores cumprimentos, 
 
Sandra Miranda 
Divisão Administrativa e Financeira 
Campus do IPCA-V Frescainha (S Martinho) 
4750-810 V. Frescaínha S. Martinho, Barcelos 
Tel. 253 80 21 90      

 
 
 
 
 

De: gabinete_apoio_presidencia <gapresidencia@ipca.pt>  
Enviada: 1 de abril de 2022 11:46 
Assunto: Despacho (PR) n.º 43/2022 - Discussão Pública do Regulamento relativo às Prestações de Serviços 
Especializados ao exterior do Instituto Politécnico do Cávado e do Ave 
 
Exmos(as). Senhores(as) 
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Informamos que através do Despacho (PR) n.º 43/2022, entrou em fase de discussão pública a proposta de 

“Regulamento relativo às Prestações de Serviços Especializados ao exterior do Instituto Politécnico do Cávado e do 

Ave”. 

O acesso à proposta de Regulamento é feita através do site do IPCA em https://ipca.pt/ipca/apresentacao/o-

ipca/discussao-publica/ e no PORTAL IPCA. 

Os interessados devem dirigir, por escrito, as sugestões, para o gabinete da presidência, utilizando o endereço 

eletrónico gapresidencia@ipca.pt, no prazo de trinta dias a contar desta data. 

 
Com os melhores cumprimentos, 
 
Gabinete de Apoio à Presidência 
Serviços Centrais do IPCA 
Campus do IPCA, Edifício C 
Av. Professor Doutor João Carvalho 
4750 - 810 Vila Frescaínha S. Martinho 
Telf: 253802191 
 

 
  
 


