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DESPACHO N2 300/PIPB/2022

PRESIDÊNCIA DO INSTITUTO POLITÉCNICO DE BEJA

DATA: 16/12/2022

No exercício de competência própria, em tempo e pela forma legal e estatutária devida, e considerando:

a) O disposto na Lei n.2 62/2007, de 10 de setembro, diploma que define o Regime Jurídico das

Instituições de Ensino Superior (RJIES);

b) O disposto nos artigos 172 e seguintes e 402, dos Estatutos do Instituto Politécnico de Beja,

homologados por Despacho de Sua Excelência, o Ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino

Superior, em 20 de agosto de 2008, e publicados no Jornal Oficial, o Diário da República, 2 Série,

n.2 169, de 2 de setembro de 2008, de págs. 38 465 a 38 478, com início de vigência no dia 3 de

setembro de 2008;

c) Competir ao Instituto, nos termos do artigo 172 dos Estatutos, e ao nível da coordenação

institucional, a gestão do pessoal docente e não docente, a gestão administrativa e financeira, o

planeamento global e o apoio técnico, competindo, de igual modo, a coordenação das atividades

das unidades que o integram, numa perspetiva de racionalização e otimização dos recursos;

d) Que no período em apreço decorrem férias letivas existindo, por isso, fraca afluência aos Serviços

e Escolas do Instituto;

e) A prática que tem sido seguida ao longo dos anos;

f) O comunicado do Gabinete do Primeiro-Ministro de 12/12/2022, que concede tolerância de

ponto nos dias que antecede o dia de natal e o ano novo aos trabalhadores que exercem funções

públicas.

Após auscultação e em articulação com os Diretores da Escola, determino:

1. A concessão da dispensa de serviço de todos os colaboradores, docentes e não docentes, no dia 26

de dezembro e no dia 02 de janeiro de 2023;
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2. Os funcionários que hajam solicitado férias para aquele(s) dia(s), ou período de dia, poderão

proceder, se o desejarem, à retifpcaço dos respetivos pedidos, desde que os mesmos sejam

realizados até ao dia 22 de dezembro.

Maria de Fátima Carvalho
Presidente do Instituto Politécnico de Beja
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