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E considerando a necessidade de assegurar o normal funcionamento 
da instituição até à nomeação do novo Diretor Clínico;

O Conselho de Administração deliberou em 13 de abril de 2013 
nomear o Dr. Jorge Manuel Domingues Salvador assessor da Direção 
Clínica com efeitos a 1 de abril de 2013, reassumindo o exercício da 
sua categoria de Assistente Graduado de Ortopedia a partir do dia 1 de 
abril de 2013, data a partir da qual assumirá também, de acordo com o 
teor da deliberação deste Conselho de Administração de 27 de fevereiro 
de 2013, as funções de Diretor do Serviço de Ortopedia 1.

12 de abril de 2013. — O Presidente do Conselho de Administração, 
Pedro M. H. Nunes.

206907684 

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

Deliberação n.º 999/2013
Por deliberação do Conselho de Administração da Unidade Local 

de Saúde do Baixo Alentejo, E. P. E., de 8 de abril de 2013, foi autori-
zada a acumulação de funções públicas a Maria de Fátima Vila Verde 
dos Santos Rocha, enfermeira, na Escola Superior de Enfermagem do 
Instituto Politécnico de Beja. (Não carece de fiscalização prévia do 
Tribunal de Contas.)

19 de abril de 2013. — A Presidente do Conselho de Administração, 
Margarida Rebelo da Silveira.

206910283 

 UNIDADE LOCAL DE SAÚDE DE CASTELO BRANCO, E. P. E.

Deliberação (extrato) n.º 1000/2013
Por deliberação de 12 de abril de 2013, do Conselho de Administração 

da ULS-Castelo Branco, E. P. E.:
Paulo Jorge Robalo Mariano Filipe, enfermeiro, da Unidade Local 

de Saúde de Castelo Branco, EPE, autorizada a redução de uma hora 
do seu horário semanal (de 35 horas para 34 horas semanais), ao abrigo 
do n.º 3 do artigo 57.º do Decreto-Lei n.º 437/91, de 8 de novembro, 
mantido em vigor por força do artigo 28.º do Decreto-Lei n.º 248/2009, 

 UNIDADE LOCAL DE SAÚDE DE MATOSINHOS, E. P. E.

Aviso n.º 5654/2013

Procedimento concursal simplificado conducente ao recrutamento 
de pessoal médico para a categoria de Assistente, da área hospi-
talar — Psiquiatria da Infância e da Adolescência — da carreira 
especial médica — Publicação da lista unitária de ordenação final 
dos candidatos.
Torna -se pública a lista unitária de ordenação final dos candidatos 

relativa ao procedimento concursal simplificado conducente ao recru-
tamento de pessoal médico para a categoria de Assistente de Psiquiatria 
da Infância e da Adolescência, no âmbito do mapa de pessoal da Uni-
dade Local de Saúde de Matosinhos, E. P. E., a que se reporta o aviso 
n.º 3632/2013, publicado na 2.ª série do Diário da República, n.º 50, de 
12 de março (Referência G). 

Ordenação Nome Nota
final

1.º Filipa Daniela Rodrigues Ferreira  . . . . . . . . . . . 17,95

 A lista unitária de ordenação final dos candidatos foi homologada por 
deliberação do Conselho de Administração de 16 de abril de 2013 e no-
tificada ao(à) único(a) candidato(a), por correio eletrónico, encontrando-
-se afixada em local visível e público das instalações do Hospital Pedro 
Hispano, sito na Rua Dr. Eduardo Torres, S/n, 4464 -513 Senhora da Hora, 
tendo o mesmo declarado renunciar ao período de audiência prévia e 
ao prazo de recurso, conforme previsto no artigo 110.º do Código do 
Procedimento Administrativo.

19 de abril de 2013. — O Diretor do Departamento de Gestão de 
Recursos Humanos e Gestão Documental, Manuel Alexandre Costa.

206909393 

de 22 de setembro, a partir de 1 de maio de 2013. (Isento de fiscalização 
prévia do Tribunal de Contas.)

18 de abril de 2013. — O Presidente do Conselho de Administração, 
Dr. António Vieira Pires.

206908542 

PARTE H

 MUNICÍPIO DE ALMEIDA

Aviso n.º 5655/2013

Projeto de alteração ao Regulamento de Visitas Guiadas
Prof. António Batista Ribeiro, Presidente da Câmara Municipal de 

Almeida, torna público que, nos termos do n.º 1, do artigo 118.º, do CPA 
e da deliberação tomada pela Câmara Municipal na reunião ordinária 
de 16 de abril de 2013, se encontra em fase de apreciação pública, pelo 
prazo de 30 dias úteis, o projeto de alteração ao Regulamento de Visitas 
Guiadas do Município de Almeida, disponibilizado para consulta nos 
serviços da Câmara Municipal e na internet no site do Município.

Os interessados poderão, no prazo acima referenciado, dirigir por 
escrito as suas sugestões à Câmara Municipal, sita na Praça da Liberdade, 
n.º 8, 6350 -130 Almeida.

17 de abril de 2013. — O Presidente da Câmara, Prof. António Ba-
tista Ribeiro.

306903658 

 MUNICÍPIO DE ALMEIRIM
Aviso n.º 5656/2013

Para os devidos efeitos torna -se publico que, por meu despacho datado 
de 28 de março de 2013 e no uso da competência que me é conferida pelo 
disposto do número 3 do artigo 74.º da Lei n.º 169/99, de 18 de setembro, 

alterada e republicada pela Lei n.º 5 -A/2002, de 11 de janeiro, determinei 
a exoneração da Sra. Dra. Sandra Maria Nazário Bettencourt Isabelinha 
do cargo de adjunta do meu gabinete de apoio pessoal, nomeada em 2 de 
novembro de 2009, com efeitos a 31 de março de 2013.

8 de abril de 2013. — O Presidente da Câmara, José Joaquim Gameiro 
de Sousa Gomes.

306899747 

 MUNICÍPIO DE AVEIRO

Edital n.º 412/2013
Élio Manuel Delgado da Maia, presidente da Câmara Municipal de 

Aveiro:
Faz público, em conformidade com o Artigo 118.º do Código do 

Procedimento Administrativo, que se encontra em apreciação pública, 
pelo período de 30 dias a contar da data da publicação no Diário da Re-
pública, o Projeto de Regulamento do Conselho Municipal de Juventude 
de Aveiro, cujo texto se encontra publicitado no site: www.cm -aveiro.pt.

Nos termos do n.º 2 do citado artigo 118.º, convidam -se todos os 
interessados a dirigir, por escrito, a esta Câmara Municipal eventuais 
sugestões e ou reclamações dentro do período atrás referido.

Para constar e devidos efeitos, se lavrou o presente edital e outros de 
igual teor, que vão ser publicitados.

16 de abril de 2013. — O Presidente da Câmara, Dr. Élio Manuel 
Delgado.




