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Diário da República, 2.ª série — N.º 30 — 12 de fevereiro de 2019
e no uso dos poderes que me foram delegados pelo Primeiro-Ministro
através do Despacho n.º 3440/2016, de 25 de fevereiro, publicado no
Diário da República, 2.ª série, n.º 47, de 8 de março de 2016, declaro
a utilidade pública do Imortal Basket Club, nos termos do Decreto-Lei
n.º 460/77, de 7 de novembro, com a redação dada pelo Decreto-Lei
n.º 391/2007, de 13 de dezembro.
23 de janeiro de 2019. — A Ministra da Presidência e da Modernização
Administrativa, Maria Manuel de Lemos Leitão Marques.
312015137

Gabinete do Secretário de Estado da Presidência
do Conselho de Ministros
Despacho n.º 1547/2019
1 — Ao abrigo do disposto na alínea c) do n.º 2 do Despacho
n.º 798/2018, de 9 de janeiro, publicado no Diário da República, 2.ª série,
n.º 14, de 19 de janeiro, e nos termos do disposto no n.º 2 do artigo 6.º
do Decreto-Lei n.º 149/2017, de 6 de dezembro, exonero, a seu pedido,
o licenciado João Pedro Teixeira Silva Freire do cargo de consultor associado do Centro de Competências Jurídicas do Estado (JurisAPP).
2 — O presente despacho produz efeitos a partir de 1 de janeiro
de 2019.
1 de fevereiro de 2019. — O Secretário de Estado da Presidência do
Conselho de Ministros, Tiago Barreto Caldeira Antunes.
312042345
Despacho n.º 1548/2019
1 — Ao abrigo do disposto na alínea c) do n.º 2 do Despacho
n.º 798/2018, de 9 de janeiro, publicado no Diário da República, 2.ª série,
n.º 14, de 19 de janeiro, e nos termos do disposto no n.º 2 do artigo 6.º
do Decreto-Lei n.º 149/2017, de 6 de dezembro, exonero, a seu pedido,
o Professor Doutor Francisco Pais Silva Marques do cargo de consultor
principal do Centro de Competências Jurídicas do Estado (JurisAPP).
2 — O presente despacho produz efeitos a partir de 1 de fevereiro
de 2019.
1 de fevereiro de 2019. — O Secretário de Estado da Presidência do
Conselho de Ministros, Tiago Barreto Caldeira Antunes.
312042297

NEGÓCIOS ESTRANGEIROS
Secretaria-Geral
Despacho (extrato) n.º 1549/2019
Nos termos do disposto na alínea b) do n.º 1 e no n.º 2 do artigo 4.º
da Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, e do n.º 3 do artigo 99.º da Lei Geral
do Trabalho em Funções Públicas, torna-se público que, por meu despacho e por despacho da Diretora do Centro de Competências Jurídicas
do Estado, foi autorizada a consolidação definitiva da mobilidade na
carreira e na categoria de técnico superior, tendo sido celebrado contrato
de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado com Pedro
Alexandre Bismarck Ferreira, com efeitos a 01 de fevereiro de 2019,
ficando situado na 2.ª posição remuneratória da carreira unicategorial
de técnico superior e 15.º nível remuneratório da tabela remuneratória
única aprovada pela Portaria n.º 1553-C/2008, de 27 de fevereiro.
24 de janeiro de 2019. — O Diretor do Departamento Geral de Administração, Pedro Sousa e Abreu.
312012415

FINANÇAS
Autoridade Tributária e Aduaneira
Aviso n.º 2377/2019
Informam-se os interessados que, ao abrigo do disposto no artigo 33.º
do Decreto-Lei n.º 557/99, de 17/12, conjugado com o artigo 18.º da Lei
n.º 114/2017, de 29/12/2017, que aprovou o Orçamento do Estado para
2018, foi homologada, por despacho de 20/09/2018 da Diretora-Geral
da AT, a lista dos trabalhadores que mudam para o nível 2 do grau 2 da

categoria de Técnico de Administração Tributária Adjunto, com efeitos
a 15/06/2018, referente ao ciclo de avaliação permanente iniciado em
20/05/2010 destinado aos Técnico de Administração Tributária Adjuntos
nível 1 (ex-TATAE), ao abrigo do n.º 3.7 do Regulamento de Avaliação
Permanente, a qual obteve os Pareceres favoráveis do Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais e da Secretária de Estado da Administração e
do Emprego Público, encontrando-se disponível para consulta na página
da intranet da AT em: Área pessoal > Recrutamento e progressão >
Concursos > Mudança de nível.
24 de janeiro de 2019. — O Chefe de Divisão, Manuel Pinheiro.
312010528

Serviços Sociais da Administração Pública
Aviso n.º 2378/2019
Procedimento concursal comum com vista à ocupação de 1 (um)
posto de trabalho da carreira geral de assistente técnico do
mapa de pessoal dos Serviços Sociais da Administração Pública.
1 — Nos termos do disposto nos n.os 1 e 3 do artigo 30.º e no artigo 33.º
da Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas (LTFP), aprovada em
anexo à Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, conjugados com o artigo 19.º
da Portaria n.º 83-A/2009, de 22 de janeiro, alterada e republicada pela
Portaria n.º 145-A/2011, de 6 de abril, torna-se público que, por meu
despacho de 23/01/2019, se encontra aberto pelo prazo de 10 dias úteis,
a contar da data da publicação do presente aviso no Diário da República,
procedimento concursal comum para constituição de relação jurídica
de emprego público a constituir por contrato de trabalho em funções
públicas, por tempo indeterminado, tendo em vista o preenchimento
de 1 (um) posto de trabalho na carreira geral de Assistente Técnico, da
Direção de Serviços de Apoio à Gestão, Divisão de Pessoal e Beneficiários, Secção de Beneficiários, previsto e não ocupado no mapa de
pessoal dos Serviços Sociais da Administração Pública.
2 — O presente procedimento concursal regula-se pelo disposto no
Código do Procedimento Administrativo (CPA), aprovado pelo Decreto-Lei n.º 4/2015, de 7 de janeiro, pela Lei Geral do Trabalho em Funções
Públicas (doravante designada por LTFP), aprovada pela Lei n.º 35/2014,
de 20 de junho e pela Portaria n.º 83-A/2009, de 22 de janeiro, alterada
e republicada pela Portaria n.º 145-A/2011, de 6 de abril (doravante
designada por Portaria).
3 — Para efeitos do disposto no n.º 1 do artigo 4.º da Portaria, declara-se não estarem constituídas reservas de recrutamento no próprio organismo e consultada a Entidade Centralizada para a Constituição de
Reservas de Recrutamento (ECCRC), foi declarada a inexistência, em
reserva de recrutamento, de qualquer candidato com o perfil adequado,
dado ainda não ter decorrido qualquer procedimento concursal para
constituição de reserva de recrutamento.
4 — De acordo com o n.º 1 do artigo 265.º da LTFP foi realizado
o procedimento prévio de recrutamento de trabalhadores em situação
de requalificação nos termos do artigo 4.º da Portaria n.º 48/2014, de
26 de fevereiro, tendo-se constatado que não existem trabalhadores
com o perfil pretendido, a saber: pedido n.º 72794, de 11/01/2019,
formulado ao INA.
5 — Local de Trabalho: Rua Saraiva de Carvalho, n.º 2; 1269-096
Lisboa.
6 — Caracterização das funções inerentes ao posto de trabalho, em
conformidade com o mapa de pessoal aprovado:
Recolher e tratar a informação necessária à organização dos processos
relativos à admissão de beneficiários:
Receber, analisar e enquadrar a informação relativa à organização dos
processos de admissão de beneficiários e elaborar as propostas necessárias, salvaguardando a segurança e a confidencialidade dos dados.
Criar e manter permanentemente atualizado o registo de beneficiários:
Apreciar os pedidos de inscrição de beneficiários, com vista à elaboração de proposta para a sua admissão;
Registar os dados dos Beneficiários na respetiva Base de Dados e
garantir a sua atualização;
Registar as suspensões de direitos dos beneficiários;
Imprimir os cartões e enviar aos Serviços dos beneficiários do ativo
e diretamente aos beneficiários aposentados;
Gerir a Base de Dados de Beneficiários, recolher e analisar os dados
para elaboração do Relatório de Atividades;
Emitir listagens com vista à atualização de dados por parte dos Organismos, para definição da comparticipação a pagar;
Manter atualizada a base de dados dos Organismos da Administração
Pública;

