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PARTE C

 FINANÇAS

Autoridade Tributária e Aduaneira

Aviso n.º 2232/2017
Nos termos do disposto no artigo 38.º do Decreto -Lei n.º 204/98, de 

11/07, notificam -se os inspetores tributários estagiários admitidos na 
sequência de aprovação no concurso interno aberto por aviso publicado 
no Diário da República, 2.ª série, n.º 225, de 21.11.2012, que o projeto 
de classificação da prova final de estágio (1.ª e 2.ª chamada) e da ava-
liação do desempenho, bem como a classificação final de estágio para 
ingresso na categoria de inspetor tributário do grau 4 do GAT, resultante 
do disposto no artigo 30.º do Decreto -Lei n.º 557/99, de 17/12, com 
as alterações introduzidas pelo Decreto -Lei n.º 17/2017, de 10/02, se 
encontram disponíveis para consulta na página da intranet, em: Área 
pessoal > Recrutamento e progressão > Recrutamento > Trabalhadores.

Os interessados poderão, no prazo de dez dias úteis, a contar do dia 
útil seguinte ao da publicação do presente Aviso, pronunciar -se, por 
escrito, em sede de audiência prévia, devendo as alegações ser dirigidas 
à Presidente do Júri de estágio de inspetores tributários e remetidas por 
correio registado para a Direção de Serviços de Gestão de Recursos 
Humanos, Rua do Comércio, n.º 49, 3.º, 1149 -017 Lisboa, ou entregues 
pessoalmente na mesma morada, das 09H30 às 12H30 e das 14H30 às 
16H30, em ambos os casos até ao último dia do prazo.

Informa -se ainda que a classificação obtida nos testes de conheci-
mentos realizados durante o estágio já foi objeto de apreciação em 
sede de audiência prévia, da qual apenas caberá recurso hierárquico da 
homologação da lista de classificação final de estágio.

14/02/2017. — O Chefe de Divisão, Manuel Pinheiro.
310267385 

 Aviso n.º 2233/2017
Por despacho de 14 de fevereiro de 2017 do Subdiretor -Geral da 

Área de Recursos Humanos e Formação (por delegação de compe-
tências da Senhora Diretora -Geral), e após anuência do Instituto dos 
Registos e do Notariado, I. P., foi autorizada a consolidação definitiva 
da mobilidade na categoria da assistente técnica Carla Maria Sentieira 
Magalhães Roque da Silva Marques, no mapa de pessoal da Autoridade 
Tributária e Aduaneira, colocada na Direção de Finanças de Lisboa, nos 
termos do disposto no artigo 99.º da Lei n.º 35/2014, de 20 de junho.

15 de fevereiro de 2017. — O Chefe de Divisão, Manuel Pinheiro.
310267109 

 Aviso n.º 2234/2017
Por despacho de 14 de fevereiro de 2017 do Senhor Subdiretor -Geral 

da Área de Recursos Humanos e Formação (por delegação de com-
petências da Senhora Diretora -Geral) foi autorizada a consolidação 
definitiva da mobilidade na categoria do assistente operacional José dos 
Santos Alves, no mapa de pessoal da Autoridade Tributária e Aduaneira, 
colocado nos Serviços Centrais, nos termos do disposto no artigo 99.º 
da Lei n.º 35/2014, de 20 de junho.

15 de fevereiro de 2017. — O Chefe de Divisão, Manuel Pinheiro.
310267125 

 FINANÇAS E SAÚDE

Gabinetes dos Secretários de Estado do Orçamento 
e da Saúde

Portaria n.º 49/2017
O Centro Hospitalar do Oeste pretende proceder à remodelação e 

ampliação do Serviço de Urgência Médico -Cirúrgica da unidade hos-
pitalar das Caldas da Rainha.

A realização deste investimento implica a celebração de contrato 
de empreitada que dará origem a encargos em mais de um ano econó-
mico, tornando -se necessária a autorização para a assunção de encargos 
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 o Centro Hospitalar do Oeste autorizado a assumir um en-
cargo até ao montante de 1.733.254,00 EUR (um milhão, setecentos e 
trinta e três mil, duzentos e cinquenta e quatro euros), a que acresce IVA 
à taxa legal em vigor, referente à remodelação e ampliação do Serviço de 
Urgência Médico -Cirúrgica da unidade hospitalar das Caldas da Rainha.

2 — Os encargos resultantes do contrato não excederão, em cada ano 
económico, as seguintes importâncias:

2017: 224.400,00 EUR, a que acresce IVA à taxa em vigor;
2018: 1.396.654,00 EUR, a que acresce IVA à taxa em vigor;
2019: 112.200,00 EUR, a que acresce IVA à taxa em vigor.

3 — A importância fixada para cada ano económico poderá ser acres-
cida do saldo apurado no ano anterior.

4 — Os encargos objeto da presente portaria serão satisfeitos por 
verbas adequadas do Centro Hospitalar do Oeste.

15 de fevereiro de 2017. — O Secretário de Estado do Orçamento, 
João Rodrigo Reis Carvalho Leão. — 9 de fevereiro de 2017. — O Se-
cretário de Estado da Saúde, Manuel Martins dos Santos Delgado.

310271661 

 FINANÇAS, PLANEAMENTO E DAS  INFRAESTRUTURAS,
AGRICULTURA, FLORESTAS

E DESENVOLVIMENTO RURAL E MAR

Instituto de Financiamento da Agricultura e Pescas, I. P.

Aviso n.º 2235/2017
Para efeitos do disposto nos artigos 45.º e 46.º da Lei n.º 35/2014, 

de 20 de junho, torna -se público que a trabalhadora Susana Sofia Jesus 
Godinho concluiu, com sucesso, o período experimental na carreira e ca-
tegoria de técnico superior, na sequência da celebração com este Instituto 
de contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado, 
com a avaliação final de 18,038 valores, homologada por despacho de 17 
de janeiro de 2017, do Presidente do Conselho Diretivo deste Instituto.

8 de fevereiro de 2017. — O Presidente do Conselho Diretivo, Luís 
Souto Barreiros.

310250714 

 DEFESA NACIONAL

Marinha

Gabinete do Chefe do Estado-Maior da Armada
Declaração de Retificação n.º 151/2017

Por ter saído com inexatidão o Despacho n.º 1248/2017, publicado 
no Diário da República, 2.ª série, n.º 25, de 3 de fevereiro de 2017, a 
p. 2364, retifica -se que onde se lê:

«a contar de 1 de outubro de 2016, data a partir da qual lhe conta 
a respetiva antiguidade, de acordo com o n.º 2 do artigo 176.º e para 
efeitos do n.º 2 do artigo 72.º, ambos daquele estatuto, em conse-
quência da vacatura ocorrida em 23 de agosto de 2016, resultante 
da promoção ao posto imediato do 23790 capitão -tenente da classe 
de Marinha Pedro Miguel Cervaens Costa. Este oficial, uma vez 
promovido, deverá ser colocado na lista de antiguidade do seu posto 
e classe à esquerda do 21198 capitão -tenente da classe de Marinha 
Filipe Clemente Taveira Pinto e à direita do 26199 capitão -tenente 
da classe de Marinha Ricardo José Borges Lopes.»


