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 HOSPITAL DE FARO, E. P. E.

Aviso (extrato) n.º 6416/2013
Devidamente homologada por deliberação do Conselho de Adminis-

tração deste Hospital de 02.05.2013, a seguir se publica a lista de classi-
ficação final do procedimento simplificado conducente ao recrutamento 
de pessoal médico para a categoria de Assistente de Radiologia, da área 
hospitalar, da carreira médica, aberto pelo Aviso (extrato) n.º 3191/2013, 
publicado no Diário de República, 2.ª série, n.º 45 de 05.03.2013:

Svitlana Kurochka — 16,29 valores
Ana Rita Roque Gameiro Costa — 15,83 valores

(Isento de fiscalização prévia do Tribunal de Contas)
7 de maio de 2013. — A Responsável pelos Recursos Humanos, 

Lídia Regala.
206951618 

 Despacho n.º 6398/2013
Por despacho da Vogal do Conselho de Administração deste Hospital 

de 06/05/2013:
Rute Bertine Pinto dos Reis, Assistente Técnica, em regime de contrato 

de trabalho funções públicas deste Hospital — autorizada a prorrogação 
do regime de trabalho a tempo parcial com a duração de 17h.30 semanais 
ao abrigo do artigo 55.º da Lei n.º 7/2009 de 12/2, pelo período de um 
ano a partir de 12 de março de 2013.

7 de maio de 2013. — A Responsável dos Recursos Humanos, Lídia 
Regala.

206950751 

 REDE FERROVIÁRIA NACIONAL, REFER, E. P. E.

Despacho n.º 6399/2013
O Conselho de Administração da Rede Ferroviária Nacio-

nal — REFER, E. P. E., no uso da competência que lhe foi delegada 
pelo Ministro de Estado e das Finanças e pelo Ministro da Economia e do 
Emprego, através do Despacho n.º 10346/2012, de 17 de julho de 2012, 
publicado na 2.ª série do Diário da República em 2 de agosto de 2012,

Considerando que:
a) A Rede Ferroviária Nacional — REFER, E. P. E., celebrou no dia 6 

de maio de 2011 o contrato n.º 5010002325 para a Prestação de Serviços 
de “Inspeção Ultra sónica de carril por meios pesados em contínuo”;

b) A Rede Ferroviária Nacional — REFER, E. P. E., celebrou no dia 
6 de novembro de 2012 o 1.º adicional ao contrato 5010002325, cujo 
objeto pretendia regularizar serviços a menos, decorrentes da “não 
concretização dos serviços de aluguer de tração do vagão de inspeção 
na segunda campanha contratualizada, referente ao ano de 2012”;

c) De acordo com o disposto na Cláusula Segunda do Contrato 
5010002325, o prazo de duração da prestação de serviços é de “2 (dois) 
anos, podendo ser renovado por um período de mais 2 (dois) anos, até 
um limite acumulado de 4 (quatro) anos, com manifestação escrita da 
REFER, para o efeito, com a antecedência mínima de 6 (seis) meses, 
em relação ao término do respetivo prazo”;

d) A REFER comunicou ao Adjudicatário a intenção de renovação do 
prazo de duração da prestação de serviços, por um período de 1 (um) ano, 

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

Deliberação (extrato) n.º 1079/2013
Após homologação em 30 de abril de 2013 pelo Conselho de Admi-

nistração da Unidade Local de Saúde do Alto Minho, E. P. E., e para 
conhecimento da interessada, torna -se pública a lista de classificação 
final do procedimento simplificado conducente ao recrutamento de 
pessoal médico para um posto de trabalho na categoria de Assistente de 
Anestesiologia, tendo sido publicado no Diário da República, 2.ª série, 
n.º 45, de 05 de março de 2013, Deliberação (extrato) n.º 699/2013:

Edite Assunção Ribeiro — 17,09 valores.

Nos termos do artigo 100 e seguintes do Código do Procedimento 
Administrativo, o candidato dispõem do prazo de 10 (dez) dias úteis, 
para querendo por escrito, se pronunciar sobre o que lhe oferecer acerca 
da referida lista de candidato(s), que será afixada no placard 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.

7 de maio de 2013. — O Presidente do Conselho de Administração, 
Dr. António Franklim Ribeiro Ramos.

206949861 

com início a 6 de maio de 2013 e fim a 5 de maio de 2014, podendo ser pror-
rogado por mais um ano, com início a 6 de maio de 2014 e fim a 5 de maio 
de 2015, com a manifestação escrita da REFER para o efeito, com a antece-
dência mínima de 6 (seis) meses, em relação ao término do respetivo prazo;

e) O prazo de vigência do contrato a celebrar e o valor máximo dos 
encargos a suportar pela Rede Ferroviária Nacional — REFER, E. P. E., 
exigem a repartição destes pelos sucessivos anos económicos;

f) Os encargos inerentes à celebração do mencionado contrato 
envolvem somente receitas próprias da Rede Ferroviária Nacio-
nal — REFER, E. P. E.; e

g) A Rede Ferroviária Nacional — REFER, E. P. E., não tem quaisquer 
pagamentos em atraso,

Determinou na sessão do Conselho de Administração de 2 de maio 
de 2013:

1 — Autorizar a assunção dos encargos orçamentais decorrentes da cele-
bração de aditamento ao contrato para a Prestação de Serviços de “Inspeção 
Ultra sónica de carril por meios pesados em contínuo”, até ao montante 
máximo € 171.558,00, a que acresce IVA à taxa legal em vigor, que envolve 
despesa em anos económicos diferentes, de acordo com a seguinte repartição:

Ano de 2013 — € 120.090,60, a que acresce IVA à taxa legal em 
vigor;

Ano de 2014 — € 51.467,40, 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 2014 no 
orçamento da Rede Ferroviária Nacional — REFER, E. P. E..

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

206948898 

PARTE H

 MUNICÍPIO DE ALANDROAL

Regulamento n.º 173/2013
João Maria Aranha Grilo, Presidente da Câmara Municipal de Alandroal, 

torna público, em cumprimento do disposto no artigo 91.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, 
que a Assembleia Municipal de Alandroal, em sessão ordinária realizada no 

dia 28 de setembro de 2012, aprovou, sob proposta da Câmara Municipal, 
a alteração do “Regulamento Municipal dos Horários de Funcionamento 
dos Estabelecimentos de Venda ao Público e de Prestação de Serviços”.

Para constar se passou este e outros de igual teor, que serão afixa-
dos nos lugares de estilo e procede -se à sua publicação no Diário da 
República.

24 de abril de 2013. — O Presidente da Câmara Municipal, João 
Maria Aranha Grilo.




