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 FREGUESIA DE ESMERIZ

Aviso (extrato) n.º 4324/2013
Para os devidos efeitos, torna -se público, em conformidade com o 

disposto no n.º 6 do artigo 36.º da Portaria n.º 83 -A/2009, de 22 de 
janeiro, com as alterações introduzidas pela Portaria n.º 145 -A/2011, de 
6 de abril, face ao procedimento concursal comum acima mencionado, 
aberto por Aviso n.º 4024/2012, publicado no Diário da República, 
2.ª série, n.º 52, de 13 de março de 2012, na Bolsa de Emprego Público, 
com o respetivo código da oferta OE 201203/0053, no jornal “Primeiro 
de Janeiro”, de 15 de março de 2012, que se encontra afixada na Se-
cretaria da Junta de Freguesia, na Rua Jorge Silva, n.º 286, 4760 -480 
Esmeriz VNF e disponível na sua página eletrónica (www.jf -esmeriz.
pt), a lista unitária de ordenação final, homologada por meu despacho 
de 11 de março de 2013.

18 de março de 2013. — O Presidente da Junta de Freguesia de 
Esmeriz, Joaquim Jorge Alves Silva.

306837384 

 FREGUESIA DE PÓVOA DE RIO DE MOINHOS

Aviso n.º 4325/2013

Conclusão do período experimental

Para os devidos efeitos, torna -se público que, homologuei em 7 de 
fevereiro de 2013, a conclusão com sucesso do período experimental 

 SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO 
DA CÂMARA MUNICIPAL DE VILA FRANCA DE XIRA

Aviso n.º 4326/2013
Em cumprimento do disposto no artigo 37.º da Lei n.º 12 -A/2008, 

de 27 de fevereiro, torna -se público que por motivo de aposentação 
cessou a relação jurídica de emprego público (Contrato de Trabalho 
em Funções Públicas por Tempo Indeterminado) com efeitos a 1 de 
março de 2013 dos trabalhadores, Maria de Fátima Pinheiro Nunes da 
Silva, Assistente Técnica e Francisco Fernando Jacob Freixo, Assistente 
Operacional.

7 de março de 2013. — O Presidente do Conselho de Administração, 
Francisco Vale Antunes.

306829049 

de José Joaquim Martins Gil e Cláudia Sofia Vicente Gregório, na 
sequência do procedimento concursal comum para constituição de 
relação jurídica de emprego público por tempo determinado, para 
preenchimento de dois postos de trabalho na carreira de assistente 
operacional, categoria de assistente operacional, aberto por Aviso 
n.º 9181/2012, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 128, 
datado de 4 de julho de 2012.

8 de março de 2013. — A Presidente da Junta de Freguesia de Póvoa 
de Rio de Moinhos, Lucinda Encarnação Mateus Martins.

306817539 

PARTE I

 COFRE DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS
E AGENTES DO ESTADO

Anúncio (extrato) n.º 127/2013

Alteração aos estatutos aprovada em assembleia -geral 
extraordinária de 14 de fevereiro de 2013

Os artigos 3.º, 4.º, 5.º, 13.º, 15.º, 32.º e 94.º passam a ter nova redação, 
e o capítulo III passa a ter a seguinte epígrafe:

Artigo 3.º

1 — (Redação atual:)

a) (Redação atual;)
b) Adquirir ou construir, facultando através de empréstimos hipote-

cários, os meios para a aquisição ou construção de imóveis destinados 
à habitação própria e permanente dos sócios, e também no âmbito do 
regime de propriedade resolúvel ou de arrendamento;

c) (Redação atual;)
d) (Redação atual;)
e) (Redação atual;)
f) (Redação atual;)

2 — (Redação atual.)
3 — (Redação atual.)

Artigo 4.º

1 — Podem ser admitidos como sócios do Cofre todos os traba-
lhadores da função pública no ativo e os aposentados.

2 — (Redação atual.)
3 — (Redação atual:)

a) (Redação atual;)
b) (Redação atual;)
c) (Redação atual;)

d) Podem ser sócios honorários todas as pessoas, singulares ou 
coletivas, que tenham prestado serviços, ou contribuído de forma 
considerada relevante para com o objeto social do Cofre;

e) Podem ainda ser sócios honorários, os antigos e atuais sócios 
do Cofre que, ao longo de 20 anos tenham prestado bons e dedicados 
serviços, consensualmente reconhecidos;

f) A atribuição da qualidade de sócio honorário depende de delibera-
ção da Assembleia Geral, por maioria, sobre proposta do Conselho de 
Administração ou sobre proposta fundamentada assinada, no mínimo, 
por cem sócios efetivos, dirigida ao aludido Conselho;

g) Os sócios honorários estão isentos do pagamento da quota, 
exceto, se forem sócios efetivos;

h) Os sócios honorários, não efetivos, podem participar nas As-
sembleias Gerais sem direito a voto;

i) Os sócios honorários, não efetivos, estão impedidos de eleger 
ou ser eleitos para os órgãos sociais.

Artigo 5.º
1 — As pessoas que desejem inscrever -se como sócios do Cofre 

devem indicar no pedido, o vencimento mensal ilíquido base, o mon-
tante ilíquido da aposentação, a data do nascimento, a naturalidade, a 
filiação, o número de identificação fiscal, a residência e a importância 
do subsídio que pretendem constituir.

2 — (Redação atual.)
3 — (Redação atual.)
4 — (Redação atual.)
5 — (Redação atual.)

CAPÍTULO III
Direitos, deveres e sansões

Artigo 13.º
1 — (Redação atual:)
a) (Redação atual;)
b) (Redação atual.)
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2 — (Redação atual.)
3 — Considera -se ato lesivo do interesse ou do bom nome do Cofre 

e dos seus Corpos Sociais o facto, ainda que meramente culposo, 
praticado pelos associados nomeadamente:

a) Falsas declarações;
b) Adulteração e falsificação de documentos;
c) Condenação por crime cometido contra o Cofre;
d) Atos fraudulentos que prejudiquem os interesses patrimoniais 

do Cofre.

4 — Os associados, ao praticarem os factos aludidos nas alíneas 
do artigo antecedente, ficam sujeitos às penas que vão da suspensão 
à expulsão.

5 — As penas serão aplicadas na sequência da decisão fundamen-
tada do Conselho de Administração, após audição do sócio visado, 
no prazo de 180 dias a partir do conhecimento dos factos.

6 — A pena de suspensão, no limite máximo de 12 meses, inibe o 
associado dos seus direitos associativos, todavia não o desobriga do 
pagamento das suas quotas e outras obrigações pecuniárias.

7 — A notificação efetuada será pessoal ou realizada por carta 
registada com aviso de receção.

8 — O associado, se o facto praticado apontar para a expulsão, 
poderá ser suspenso preventivamente.

9 — A suspensão termina:

a) Com o cumprimento da pena;
b) Com a aplicação da pena de expulsão.

10 — Para a contagem do prazo da pena de suspensão, serão con-
tabilizados os dias de suspensão preventiva.

11 — Com a expulsão, o sócio perde todos os direitos consignados 
no presente estatuto.

12 — A eliminação e as penas serão deliberadas pelo Conselho de 
Administração, cabendo recurso para a Assembleia Geral, no prazo 
de 30 dias, a contar da data da sua notificação.

Artigo 15.º
1 — Quem tiver perdido a qualidade de sócio, nos termos do ar-

tigo 13.º dos estatutos, pode readquiri -la no prazo de 1 ano a contar 
da data da notificação da sua eliminação, com todos os direitos, desde 
que satisfaça o pagamento das importâncias que deveria ter pago se 
tivesse permanecido como sócio.

2 — (Redação atual.)
3 — (Redação atual.)
4 — (Redação atual.)
5 — O sócio expulso só poderá, cinco anos após a data da 

notificação da pena de expulsão, requerer ao Conselho de Ad-
ministração, com poder para decidir do pedido, a sua admissão 
como sócio nos termos do artigo 4.º do presente Estatuto, com 
todos os direitos e deveres ali aludidos.

Artigo 32.º
O Cofre poderá ainda, conceder empréstimos hipotecários para 

construção e aquisição de imóveis destinados à habitação própria 
e permanente dos sócios, bem como, à transferência de hipoteca 
incidente sobre a habitação própria permanente.

Artigo 94.º
O Conselho de Administração é constituído por um Presidente e 

quatro Vogais.
7 de março de 2013. — O Presidente da Mesa da Assembleia Geral, 

João Adelino Marques Pereira.
306830288 

PARTE J1

 ESCOLA SUPERIOR DE ENFERMAGEM DE COIMBRA

Aviso n.º 4327/2013
Nos termos do disposto no n.º 2 do artigo 38.º da Portaria n.º 83 -A/2009, 

de 22 de janeiro, alterada e republicada pela Portaria n.º 145 -A/2011, de 
06 de abril, torna -se público que, por meu despacho de 20 de fevereiro de 
2013, com os fundamentos constantes do citado despacho, foi anulado 
o procedimento concursal de recrutamento de seleção para cargo de 
direção intermédia de 1.º grau para Diretor de Serviços Administrati-
vos da Escola Superior de Enfermagem de Coimbra, aberto por aviso 
n.º 11444/2012 publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 166 de 
28 de agosto de 2012.

4 de março de 2013. — A Presidente, Maria da Conceição Saraiva 
da Silva Costa Bento.

206842608 

 MUNICÍPIO DO PORTO

Aviso n.º 4328/2013
Nos termos do disposto no n.º 2 do artigo 20.º e do artigo 21.º da Lei 

n.º 2/2004, 15 de janeiro, na sua atual redação, aplicável à Administra-
ção Local por força da Lei n.º 49/2012, de 29 de agosto, faz -se público 
que por despacho da Senhora Vereadora do Pelouro da Habitação, de 
19.03.2013, foi autorizada a abertura e publicação, em www.bep.gov.pt 
a partir do 2.º dia da data de publicação do presente aviso e pelo prazo 
de 10 dias úteis, de procedimento concursal de seleção para provimento 
do seguinte cargo dirigente intermédio do grau 3:

1 — Chefe da Unidade — Gabinete de Teatros;
19 de março de 2013. — A Diretora Municipal de Recursos Humanos, 

Emília Galego.
306839644 
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