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 Despacho (extrato) n.º 2570/2013
Por Despacho do Presidente do Conselho de Administração do Cen-

tro Hospitalar Lisboa Norte, E. P. E., de 5 de fevereiro de 2013, nos 
termos e ao abrigo do disposto no n.º 15 do artigo 31.º, do Decreto -Lei 
n.º 73/90, de 6 de março, na redação dada pelo Decreto -Lei n.º 44/2007, 
de 23 de fevereiro, ex vi, alínea c) do n.º 2 do artigo 5.º do Decreto -Lei 
n.º 226 -D/2012, de 31 de dezembro, foi autorizada ao Assistente Gra-
duado de Hematologia Clínica, José Manuel Mota Fajardo, do mapa de 
pessoal do mesmo Centro Hospitalar, a redução do período normal de 
trabalho semanal, para 36 horas.

8 de fevereiro de 2013. — O Diretor do Serviço de Recursos Humanos, 
Rogério Alexandre Branco Fernandes Costa.

206747158 

 Despacho (extrato) n.º 2571/2013

Por Despacho do Presidente do Conselho de Administração do Centro 
Hospitalar Lisboa Norte, E. P. E., de 5 de fevereiro de 2013, nos termos e ao 
abrigo do disposto no n.º 15 do artigo 31.º, do Decreto -Lei n.º 73/90, de 6 de 
março, na redação dada pelo Decreto -Lei n.º 44/2007, de 23 de fevereiro, ex 
vi, alínea c) do n.º 2 do artigo 5.º do Decreto -Lei n.º 226 -D/2012, de 31 de 
dezembro, foi autorizada à Assistente Graduada de Hematologia Clínica, Maria 
de Lurdes Almeida Guerra Vinagre, do mapa de pessoal do mesmo Centro 
Hospitalar, a redução do período normal de trabalho semanal, para 36 horas.

8 de fevereiro de 2013. — O Diretor do Serviço de Recursos Humanos, 
Rogério Alexandre Branco Fernandes Costa.

206747028 

 EP — ESTRADAS DE PORTUGAL, S. A.

Declaração (extrato) n.º 31/2013
Para efeitos do disposto no Decreto -Lei n.º 13/94, de 15 de janeiro, 

declara -se que:
1 — O Estudo Prévio do IP3/IC2 — Coimbra (Trouxemil)/Mealha-

da — IC2 — Coimbra (Oliveira de Azeméis — IC3 — Coimbra (IP3), 
foi aprovado, nos termos da Declaração de Impacte Ambiental emitida 
pelo Senhor Secretário de Estado do Ambiente, em 30 de dezembro 
de 2008.

2 — O Conselho de Administração da EP — Estradas de Portugal, S. A. 
aprovou o Plano de Alinhamentos que estabelece uma redução das zonas 
de servidão non aedificandi para o troço do IC2 — Coimbra/Oliveira 
de Azeméis, nas áreas compreendidas entre o km 2+000 e o km 6+750 
e no troço do IP3/IC2 — Coimbra (Trouxemil)/Mealhada, nas áreas 
compreendidas entre o km 0+000 e o km 0+750, na reunião de CA de 
5 de dezembro de 2011. São alteradas as áreas publicadas no Diário da 
República — 2.ª série — N.º 57 de 23 de março de 2009, através da 
Declaração (extrato) n.º 105/2009.

3 — A zona de servidão non aedificandi a que se refere o Art. 4.º 
do Decreto -Lei n.º 13/94 é a que consta dos mapas que se encon-
tram patentes durante 30 dias na Direção de Projetos, na sede da 
EP — Estradas de Portugal, S A. em Almada e na Delegação Regional 
de Coimbra.

8 de fevereiro de 2013. — O Presidente do Conselho de Administra-
ção, António Ramalho.

206746761 

PARTE H

 MUNICÍPIO DE ÁGUEDA

Aviso n.º 2329/2013

Conclusão do período experimental
Procedimento concursal comum de recrutamento de Técnicos Supe-

riores para a área de Recursos Humanos, na modalidade de contrato de 
trabalho em funções públicas por tempo indeterminado.

Para efeitos do disposto no n.º 6 do artigo 12.º da Lei n.º 12 -A/2008 
de 27 de fevereiro, aplicável por força do n.º 2 do artigo 73.º do Regime 
de Contrato em Funções Públicas, aprovado pela Lei n.º 59/2008, de 
11 de setembro, torna -se público que, na sequência da celebração dos 
contratos de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado, foi 
homologada por meu despacho datado de 01 -02 -2013, a ata do júri res-
ponsável pelo acompanhamento e avaliação final que comprova que foi 
concluído com sucesso o período experimental dos trabalhadores abaixo 
mencionados, inseridos na carreira/ categoria de Técnico Superior:

Ana Rita de Sousa Pereira — tendo obtido a classificação de 16,75 
valores;

Luísa Maria Cruz Silva — tendo obtido a classificação de 14,15 
valores;

João Nuno Sousa Gomes — tendo obtido a classificação de 16,00 
valores.

5 de fevereiro de 2013. — O Vereador, com competências delegadas, 
João Carlos Gomes Clemente.

306742824 

 MUNICÍPIO DE BARCELOS

Deliberação n.º 375/2013
Faz -se público que, conforme Despachos n.os 57/2013 e 58/2013, de 

5 de fevereiro de 2013, do Sr. Presidente da Câmara, proferido no uso 
da competência que lhe confere a alínea a) do n.º 2, do artigo 68.º da 
Lei n.º 169/99, de 18 de setembro, alterada pela Lei n.º 5 -A/2002, de 
11 de janeiro, observados todos os requisitos legais exigidos, nomeou o 

Assistente Operacional, António Manuel Costa Guimarães, responsável 
pelo Grupo de Trabalho Brigada Operacional, e o Assistente Opera-
cional, Manuel Gomes Pereira, responsável pelo Grupo de Trabalho 
de Serviços e Eventos, respetivamente, com efeitos a partir de 28 de 
janeiro de 2013.

5 de fevereiro de 2013. — O Vereador, com competência delegada, 
Dr. Domingos Ribeiro Pereira.

206745505 

 MUNICÍPIO DE CÂMARA DE LOBOS

Aviso n.º 2330/2013

Cessação do acordo de cedência de interesse público
Nos termos do n.º 8 do artigo 58.º, da Lei n.º 12 -A/2008, de 27 de 

fevereiro, faz -se público que cessou o acordo de cedência de interesse 
púbico, celebrado de forma tripartida entre esta Autarquia, a empresa 
ARM — Águas e Resíduos da Madeira, S. A. e os assistentes operacio-
nais a seguir identificados, com efeitos a 15 de janeiro de 2013: João 
Aníbal Rodrigues de Freitas; Manuel Santos Pestana; José Luís de 
Aguiar; Juvenal Abreu Pestana; e Martinho Tiago Abreu.

Por conseguinte, os mesmos ocuparam um posto de trabalho no 
mapa de pessoal deste Município, mantendo -se a mesma modalidade 
de relação jurídica de emprego público por tempo indeterminado, para 
a mesma atividade de cantoneiro de limpeza, com o mesmo nível e 
posicionamento remuneratório.

25 de janeiro de 2013. — O Presidente, Arlindo Pinto Gomes.
306718549 

 MUNICÍPIO DE CANTANHEDE

Aviso n.º 2331/2013
Para os devidos efeitos torna -se público que, por despacho do 

Ex.mo Sr. Presidente da Câmara, datado de 28 de dezembro de 2012, 




