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PARTE G

 CTT — CORREIOS DE PORTUGAL, S. A.

Aviso n.º 7373/2010
Considerando que as emissões da Série Base relativas ao período 

de 2002 a 2005, se encontram desactualizadas, o CA, em sua reunião 
de hoje e ao abrigo das disposições contidas nos artigos 17.º e 18.º do 
Decreto -Lei n.º 360/85, de 3 de Setembro, deliberou o seguinte:

1 — Retirar de circulação os selos da emissão base, “Aves de Portu-
gal” (3.º, 4.º e 5.º grupos) do período de 2002 a 2004, com as seguintes 
taxas:

€ 0,01/€ 0,02/€ 0,28/€ 0,30/€ 0,30/€ 0,43/€ 0,43/€ 0,45/€ 0,54/€ 0,55 
€ 0,56/€ 0,58/€ 0,60/€ 0,70/€ 0,70/€ 0,72, todos os selos auto adesivos 
relativos a estas emissões, bilhetes postais e ainda o Selo Sem Ta-
xa — Símbolo do Euro, Série A, emitido em 2002 e reimpresso em 
2004.

Retirar igualmente de circulação os selos da emissão base “Másca-
ras de Portugal” 1.º grupo, relativos ao ano de 2005, com as seguintes 
taxas:

€0,10/€0,30/€0,45/€0,57/€0,74, incluindo os correspondentes selos 
auto adesivos e bilhetes -postais.

2 — Os selos e bilhetes postais atrás indicados deixam de ter validade 
a partir de 30 de Abril de 2010.

3 — Os mesmos selos e bilhetes postais poderão ser trocados por 
outros que estejam em vigor, em qualquer Estação de Correios, entre 3 
de Maio e 31 de Julho de 2010.

4 — A devolução ao Depósito de Valores Postais deverá ser efectuada 
até 31 de Agosto de 2010.

5 — Findo este prazo proceder -se -á à destruição dos selos e bilhetes 
postais sobrantes.

Lisboa, 26 Março de 2010. — O Presidente do Conselho de Admi-
nistração, Estanislau José Mata Costa.

303091302 

 HOSPITAL DO LITORAL ALENTEJANO, E. P. E.

Deliberação (extracto) n.º 677/2010
Por deliberação do Conselho de Administração em 31/03/2010, na se-

quência da homologação, da lista de classificação final do concurso interno 
geral de acesso para provimento de um lugar na categoria de Assistente 
de Ortopedia da Carreira Médica Hospitalar para o mapa de pessoal do 
Hospital do Litoral Alentejano, e concluído todos os trâmites relativamente 
ao mesmo, Maria José Rodrigues Seno, contratada em regime de contrato 
de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado, ao abrigo do 
disposto na Lei n.º.12 -A/2008, de 27 de Fevereiro e na Lei n.º 59/2008, 
de 11 de Setembro, na categoria de Assistente Graduada — nível remu-
neratório entre 39 e 40, da Carreira Médica, com efeitos a 01/04/2010.

 Deliberação (extracto) n.º 678/2010
Por deliberação do Conselho de Administração em 31/03/2010, na se-

quência da homologação, da lista de classificação final do concurso interno 
geral de acesso para provimento de um lugar na categoria de Chefe de 
Serviço de Patologia Clínica da Carreira Médica Hospitalar para o mapa 
de pessoal do Hospital do Litoral Alentejano, e concluído todos os trâmites 
relativamente ao mesmo, Judite Gonçalves Quirin, contratada em regime 
de contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado, 
ao abrigo do disposto na Lei n.º.12 -A/2008, de 27 de Fevereiro e na Lei 
n.º 59/2008, de 11 de Setembro, na categoria de Chefe de Serviço — nível 
remuneratório entre 87 e 88, da Carreira Médica, com efeitos a 01/04/2010. 
(Isento de fiscalização prévia do Tribunal de Contas).

7 de Abril de 2010. — A Presidente do Conselho de Administração, 
Adelaide Belo.

203119978 

 UNIDADE LOCAL DE SAÚDE DO BAIXO ALENTEJO , E. P. E.

Deliberação n.º 679/2010
Por deliberação do Conselho de Administração da Unidade Local de 

Saúde do Baixo Alentejo, E. P. E. de 23 de Março de 2010, foi autorizada 
a mobilidade interna do Assistente Técnico — Florival José Medeiros 
Soeiro, do mapa de afectação dos Serviços de âmbito Sub -Regional 
da Extinta Sub -Região de Saúde de Beja, para o mapa de afectação do 
Centro de Saúde de Beja, com efeitos a 1 de Abril de 2010.

(Isento de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)

7 de Abril de 2010. — O Presidente do Conselho de Administração, 
Rui Sousa Santos.

203117944 

 Despacho n.º 6596/2010
Por despacho do Enfermeiro Director da Unidade Local de Saúde 

do Baixo Alentejo, E. P. E. de 24 de Março de 2010, foi autorizada a 
mobilidade interna da Enfermeira Graduada — Maria da Fé Bargado 
Covas, do mapa de afectação do Centro de Saúde de Alvito para o 
mapa de afectação do Centro de Saúde de Vidigueira, com efeitos a 1 
de Abril de 2010.

(Isento de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)

7 de Abril de 2010. — O Presidente do Conselho de Administração, 
Rui Sousa Santos.

203118065 

(Isento de fiscalização prévia do Tribunal de Contas).

10 -04 -07. — A Presidente do Conselho de Administração, Adelaide 
Belo.

203120121 

PARTE H

 MUNICÍPIO DA AMADORA

Aviso (extracto) n.º 7374/2010
Joaquim Moreira Raposo, Presidente da Câmara Municipal da Ama-

dora, torna público que, nos termos e para os efeitos do disposto nos 
números 1 e 3 do Artigo 17.º do Código das Expropriações, aprovado 
pela Lei n.º 168/99, de 18 de Setembro, a Assembleia Municipal da 
Amadora, por deliberação tomada na sessão de 25 de Junho de 2009, 
proferida nos termos dos artigos 1.º, 3.º, 13.º, n.º 1, 14.º, n.º 2 e 3, e 
15.º n.os 1 e 2 do Código das Expropriações, foi declarada pela As-
sembleia Municipal da Amadora, a utilidade pública com o carácter 

de urgência, da expropriação das parcelas de terreno necessárias à 
construção do `Parque Urbano do Neudel e que seguidamente se 
identificam:

Parcela referente ao prédio rústico, com a área de 1313 m2, sito na 
Quinta Grande ou Quinta Grande de Alfragide, descrito na Conservatória 
do Registo Predial da Amadora sob o n.º 910/090294 da freguesia da 
Damaia, e inscrito na matriz no sob o artigo 51.º da Secção A da mesma 
freguesia, do qual é parte a destacar, que confronta a Norte com Silvério 
Rosa Pires, a Sul com Município da Amadora e a Nascente e Poente 
com Joaquim Silvério, cuja parte urbana está inscrita na matriz sob o 
artigo 1430.º da freguesia da Damaia.




