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envolve despesa em anos económicos diferentes, de acordo com a se-
guinte repartição:

Ano de 2013 — € 56.469,96, a que acresce IVA à taxa legal em vigor;
Ano de 2014 — € 75.293,28, a que acresce IVA à taxa legal em vigor;
Ano de 2015 — € 18.823,32, 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 
2015 no orçamento da Rede Ferroviária Nacional — REFER, E. P. E.

15 de abril de 2013. — O Presidente do Conselho de Administração, 
Rui Lopes Loureiro. — O Vice-Presidente do Conselho de Administra-
ção, José Luís Ribeiro dos Santos.

206897162 

 UNIDADE LOCAL DE SAÚDE DO ALTO MINHO, E. P. E.

Deliberação (extrato) n.º 960/2013
Após homologação em 11 de abril de 2013 pelo Conselho de Admi-

nistração da Unidade Local de Saúde do Alto Minho, E. P. E., e para 
conhecimento dos interessados, torna -se publica a lista de classificação 
final do procedimento simplificado conducente ao recrutamento de 
pessoal médico para um posto de trabalho na categoria de Assistente 
de Dermatovenerologia, tendo sido publicado no Diário da Repú-
blica 2.ª série, n.º 6 de 09 de janeiro de 2013, Deliberação (extrato) 
n.º 52/2013:

Aristóteles David Neiva Rosmaninho — 19,2 valores
Olga Cristina Soares Ferreira Rodrigues — 19,0 valores

 Deliberação (extrato) n.º 961/2013
Após homologação em 11 de abril de 2013 pelo Conselho de Admi-

nistração da Unidade Local de Saúde do Alto Minho, E. P. E., e para 
conhecimento dos interessados, torna -se publica a lista de classificação 
final do procedimento simplificado conducente ao recrutamento de 
pessoal médico para um posto de trabalho na categoria de Assistente de 
Imunoalergologia, tendo sido publicado no Diário da República 2.ª sé-
rie, n.º 6 de 09 de janeiro de 2013, Deliberação (extrato) n.º 52/2013:

Ana Luisa Reis Ferreira — 19,04 valores
Teresa Maria Silva Vieira — 19,02 valores
Ana Brigitte de Azeredo Lobo Moares Sarmento Leblanc — 18,06 valores

Nos termos do artigo 100 e seguintes do Código do Procedimento 
Administrativo, os candidatos dispõem do prazo de 10 (dez) dias úteis, 
para querendo por escrito, se pronunciarem sobre o que lhes oferecer 
acerca da referida lista de candidato(s), que será afixada no placar do 
Serviço de Gestão de Recursos Humanos da Unidade Local de Saúde 
do Alto Minho, E. P. E. e publicada na página oficial desta Instituição.

15 de abril de 2013. — O Presidente do Conselho de Administração, 
Dr. António Franklim Ribeiro Ramos.

206897495 

Nos termos do artigo 100 e seguintes do Código do Procedimento 
Administrativo, os candidatos dispõem do prazo de 10 (dez) dias úteis, 
para querendo por escrito, se pronunciarem sobre o que lhes oferecer 
acerca da referida lista de candidato(s), que será afixada no placar do 
Serviço de Gestão de Recursos Humanos da Unidade Local de Saúde do 
Alto Minho, E. P. E. e publicada na página oficial desta Instituição.

15 de abril de 2013. — O Presidente do Conselho de Administração, 
Dr. António Franklim Ribeiro Ramos.

206897819 

PARTE H

 MUNICÍPIO DE ALVITO

Aviso (extrato) n.º 5427/2013
Para os devidos efeitos legais, torna -se público que em cumprimento 

do disposto na alínea d) do n.º 1 do artigo 37.º da Lei n.º 12 -A/2008, 
de 27/02, que a relação jurídica de emprego público existente, entre 
esta Autarquia e o trabalhador Joaquim Augusto Cansado cessou, por 
motivo de aposentação.

3 de abril de 2013. — O Vereador da Área dos Recursos Humanos, 
Luís Vicente Banha Beguino.

306870318 

 MUNICÍPIO DE ANSIÃO

Aviso n.º 5428/2013
Em cumprimento do disposto no artigo 37.º da Lei n.º 12 -A/2008, 

de 27 de fevereiro, torna -se público que cessaram, por motivos de 
aposentação, as seguintes relações jurídicas de emprego público dos 
seguintes trabalhadores:

António Teixeira Santos — Assistente Operacional, posição remune-
ratória 6, Nível 6 -1, desligado do serviço a 01 -07 -2012;

António Ramalho — Assistente Operacional, posição remuneratória 4, 
Nível 4 -2, desligado do serviço em 01 -09 -2012.

Albertino Reis Mendes — Assistente Operacional, posição remune-
ratória 5, Nível 5 -2, desligado do serviço em 01 -10 -2012.

Júlio Barros Freire — Assistente Operacional, posição remunerató-
ria 8, Nível 8 -1, desligado do serviço em 01 -12 -2012.

31 de dezembro de 2012. — O Presidente da Câmara, Rui Alexandre 
Novo e Rocha, Dr.

306899406 

 MUNICÍPIO DE ARRUDA DOS VINHOS

Aviso n.º 5429/2013
 Para os devidos efeitos se torna público que, por meu despacho, datado 

de 22 de março de 2013, foi concedida licença sem remuneração a Ana 
Cristina da Silva Pereira, Assistente Técnica a partir do dia 22 de março 
de 2013, pelo período de dois anos, ao abrigo do n.º 1 do artigo 234.º 
da Lei N.º 59/2008, de 11 de setembro.

25 de março de 2013. — O Presidente da Câmara, Carlos Manuel 
da Cruz Lourenço.

306860899 

 MUNICÍPIO DA BATALHA

Aviso n.º 5430/2013

Projeto de Regulamento de Atribuição 
de Medalhas de Mérito Municipal

António José Martins de Sousa Lucas, presidente da Câmara Mu-
nicipal de Batalha, torna público, que se encontra em apreciação 
pública, por um período de 30 dias, nos termos e para efeitos do 
disposto nos n.os 1 e 2 do artigo 118.º do Código do Procedimento 
Administrativo, o projeto de Regulamento de Atribuição de Medalhas 
de Mérito Municipal, a seguir transcrito, que mereceu a aprovação 
do executivo em 28 de março de 2013 (deliberação n.º 2013/0198/
D.E.C.D. (SOAA).

11 de abril de 2013. — O Presidente da Câmara Municipal da Batalha, 
António José Martins de Sousa Lucas.




