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12 de setembro de 2014. — O Subdiretor-Geral, Eugénio Barata.

Direção-Geral do Património Cultural

208092916

Instituto do Cinema e do Audiovisual, I. P.

Declaração de retificação n.º 940/2014

Aviso n.º 10509/2014

Retificação do anúncio n.º 189/2014, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 138, de 21 de julho de 2014 — Abertura do
procedimento de desclassificação da Estação Paleolítica do Casal
do Monte, em Santo António do Cavaleiros, União das Freguesias
de Santo António dos Cavaleiros e Frielas.

Em cumprimento do disposto na alínea d) do n.º 1 do artigo 37.º da Lei
n.º 12-A/2008, de 27 de fevereiro, torna-se público que cessou o contrato
de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado, em 31 de
julho de 2014, o trabalhador José Pedro Ribeiro Gomes Silva, técnico
superior do mapa de pessoal do Instituto do Cinema e Audiovisual, IP,
ao abrigo do Programa de Rescisões por Mútuo Acordo, regulado pela
Portaria n.º 8-A/2014, de 15 de janeiro.

Por ter saído com inexatidões o anúncio n.º 189/2014, publicado
no Diário da República, 2.ª série, n.º 138, de 21 de julho de 2014,
procede-se, através da presente declaração, à retificação do então
publicado.
Assim, onde se lê «1 — Nos termos do n.º 2 do artigo 9.º do Decreto-Lei n.º 309/2009, de 23 de outubro, faço público que, por meu despacho
de 11-05-2014, […]» deve ler-se «1 — Nos termos do n.º 2 do artigo 9.º
do Decreto-Lei n.º 30972009, de 23 de outubro, faço público que, por
meu despacho de 16 de maio de 2014, […]».
Onde se lê:
«2 — […]
b) Câmara Municipal de Lisboa, www.cm-loures.pt. […]»
Deve ler-se:
«2 — […]
b) Câmara Municipal de Loures, www.cm-loures.pt. […]»
25 de agosto de 2014. — O Diretor, Nuno Vassallo e Silva.
208053833

8 de setembro de 2014. — A Presidente do Conselho Diretivo, Filomena Serras Pereira.
208080352

MINISTÉRIO DAS FINANÇAS
Autoridade Tributária e Aduaneira
Aviso n.º 10510/2014
Por despacho do Senhor Diretor-Geral da Autoridade Tributária e
Aduaneira, de 8.09.2014, proferido nos termos do artigo 12.º, artigo 13.º
e do n.º 4 do artigo 24.º do Decreto-Lei n.º 557/99, de 17 de dezembro, foram nomeados, em regime de substituição, no cargo de adjunto
de chefe de finanças, António Manuel Gomes Diogo, por vacatura
do lugar, com efeitos a 1.09.2014, Carla Patrícia Gaspar de Melo, no
S.F. Tavira, por vacatura do lugar, com efeitos a 1.08.2014, Fernando
Jorge Almendra Rodrigues Barata, no S.F. Vila Verde, por vacatura do

