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do Serviço de Gestão de Recursos Humanos e disponibilizada na página 
eletrónica da Instituição.

30 de maio de 2013. — O Presidente do Conselho de Administração, 
Dr. Laranja Pontes.

207026745 

 REDE FERROVIÁRIA NACIONAL, REFER, E. P. E.

Despacho n.º 7982/2013
O Conselho de Administração da Rede Ferroviária Nacio-

nal — REFER, E. P. E., no uso da competência que lhe foi delegada 
pelo Ministro de Estado e das Finanças e pelo Ministro da Economia 
e do Emprego, através do Despacho n.º 10346/2012, de 17 de julho de 
2012, publicado na 2.ª série do Diário da República em 2 de agosto 
de 2012,

Considerando que:
a) A Rede Ferroviária Nacional — REFER, E. P. E., pretende iniciar 

um procedimento pré -contratual para a “Prestação de Serviços de Voz 
de Acesso Direto e Indireto”;

b) O contrato a celebrar vigorará pelo prazo de 36 (trinta e seis) meses 
e terá um valor global que não excede o montante de € 300.000,00, a 
que acresce o IVA;

c) O prazo de vigência do contrato a celebrar e o valor má-
ximo dos encargos a suportar pela Rede Ferroviária Nacio-
nal — REFER, E. P. E., exigem a repartição destes pelos sucessivos 
anos económicos;

d) Os encargos inerentes à celebração do mencionado contrato 
envolvem somente receitas próprias da Rede Ferroviária Nacio-
nal — REFER, E. P. E.; e

e) A Rede Ferroviária Nacional — REFER, E. P. E., não tem quaisquer 
pagamentos em atraso,

Determina, na sessão do Conselho de Administração de 31 de maio 
de 2013:

1 — Autorizar a assunção dos encargos orçamentais decorrentes da 
celebração do contrato de “Prestação de Serviços de Voz de Acesso 
Direto e Indireto”, até ao montante máximo € 300.000,00, a que acresce 
IVA à taxa legal em vigor, que envolve despesa em anos económicos 
diferentes, de acordo com a seguinte repartição:

Ano de 2013 — € 100.000,00 a que acresce IVA à taxa legal em vigor;
Ano de 2014 — € 100.000,00 a que acresce IVA à taxa legal em vigor;
Ano de 2015 — € 100.000,00 a que acresce IVA à taxa legal em vigor;

2 — O montante fixado para cada ano económico poderá ser acrescido 
do saldo apurado no ano anterior.

3 — Os encargos financeiros emergentes do presente despa-
cho são satisfeitos pelas adequadas verbas a inscrever para os 
anos de 2013 a 2015 no orçamento da Rede Ferroviária Nacio-
nal — REFER, E. P. E..

5 de junho de 2013. — O Presidente do Conselho de Administração, 
Rui Lopes Loureiro. — O Vice -Presidente do Conselho de Administra-
ção, José Luís Ribeiro dos Santos.
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 UNIDADE LOCAL DE SAÚDE DO ALTO MINHO, E. P. E.

Despacho (extrato) n.º 7984/2013
Para os devidos efeitos, torna -se público que o procedimento concursal 

de recrutamento simplificado para ocupação de um posto de trabalho na 
categoria de Assistente de Radiologia, publicado no Diário da República, 
2.ª série, n.º 6 de 09 de janeiro de 2013, ficou deserto, por motivo de os 
candidatos não terem comparecido à entrevista.

5 de junho de 2013. — O Presidente do Conselho de Administração, 
Dr. António Franklim Ribeiro Ramos.
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 Despacho n.º 7983/2013
O Conselho de Administração da Rede Ferroviária Nacio-

nal — REFER, E. P. E., no uso da competência que lhe foi delegada 
pelo Ministro de Estado e das Finanças e pelo Ministro da Economia e do 
Emprego, através do Despacho n.º 10346/2012, de 17 de julho de 2012, 
publicado na 2.ª série do Diário da República em 2 de agosto de 2012,

Considerando que:
a) A Rede Ferroviária Nacional — REFER, E. P. E., pretende ini-

ciar um procedimento pré -contratual para a “Prestação de serviços de 
assessoria jurídica pela Saraiva e Sousa, Gomes de Almeida e Associa-
dos — Soc. Adv. RL”;

b) O contrato a celebrar vigorará pelo prazo de 12 (doze) meses re-
novável automaticamente por igual período e terá um valor global que 
não excede o montante de € 135.600,00, a que acresce o IVA;

c) O prazo de vigência do contrato a celebrar e o valor máximo dos 
encargos a suportar pela Rede Ferroviária Nacional — REFER, E. P. E., 
exigem a repartição destes pelos sucessivos anos económicos;

d) Os encargos inerentes à celebração do mencionado contrato 
envolvem somente receitas próprias da Rede Ferroviária Nacio-
nal — REFER, E. P. E.; e

e) A Rede Ferroviária Nacional — REFER, E. P. E., não tem quaisquer 
pagamentos em atraso,

Determinou, na sessão de Conselho de Administração de 31 de maio 
de 2013:

1 — Autorizar a assunção dos encargos orçamentais decorrentes da 
celebração do contrato de “Prestação de serviços de assessoria jurídica 
pela Saraiva e Sousa, Gomes de Almeida e Associados — Soc. Adv. 
RL”, até ao montante máximo € 135.600,00, a que acresce IVA à taxa 
legal em vigor, que envolve despesa em anos económicos diferentes, 
de acordo com a seguinte repartição:

Ano de 2013 — € 67.800,00, a que acresce IVA à taxa legal em 
vigor;

Ano de 2014 — € 67.800,00, a que acresce IVA à taxa legal em 
vigor;

2 — O montante fixado para cada ano económico poderá ser acrescido 
do saldo apurado no ano anterior.

3 — Os encargos financeiros emergentes do presente despacho são 
satisfeitos pelas adequadas verbas a inscrever para os anos de 2013 a 
2014 no orçamento da Rede Ferroviária Nacional — REFER, E. P. E..

2013/06/05. — O Presidente do Conselho de Administração, Rui 
Lopes Loureiro. — O Vice -Presidente do Conselho de Administração, 
José Luís Ribeiro dos Santos.
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PARTE H

 MUNICÍPIO DE ALFÂNDEGA DA FÉ

Edital n.º 617/2013
Berta Ferreira Milheiro Nunes, Presidente da Câmara Municipal 

de Alfândega da Fé, torna público, que, nos termos e para os efeitos 

do disposto no artigo 91 da Lei n.º 169/99, de 18 de setembro, na 
redação que lhe foi dada pela Lei n.º 5 -A/2002, de 11 de janeiro, sob 
proposta da Câmara Municipal de 25 de março de 2013, a Assembleia 
Municipal de Alfândega da Fé, por deliberação proferida em 25 de 
abril de 2013, aprovou a terceira alteração ao Regulamento e Tabela 
de Taxas e Outras Receitas do Município de Alfândega da Fé, publi-




