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Nos termos do disposto nos artigos 100.º e 101.º do Código do Pro-
cedimento Administrativo e da Cláusula n.º 26.º do Acordo Coletivo, 
publicado no Boletim do Trabalho e Emprego, n.º 48, de 29 de dezem-
bro de 2011, notifica -se o candidato, para se pronunciar, no prazo de 
10 dias úteis a contar da data da notificação (data da publicação do 
presente aviso).

30 de julho de 2013. — O Presidente do Conselho de Administração, 
Dr. António Vieira Pires.

207191515 

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

Aviso n.º 10637/2013

Alteração do Júri do procedimento simplificado conducente 
ao recrutamento de pessoal médico para a categoria de As-
sistente de Medicina Geral e Familiar, da carreira especial 
médica.
Torna -se público que, por despacho da Sr.ª Vogal do Conselho de 

Administração da Unidade Local de Saúde de Matosinhos, E. P. E., 
Dr.ª Teresa Cristina Vaz Fernandes, de 9 de agosto de 2013, foi autorizada 
a alteração da composição do Júri do procedimento de recrutamento 

simplificado destinado ao preenchimento de 8 (oito) postos de trabalho 
para a categoria de Assistente de Medicina Geral e Familiar, da carreira 
especial médica, no mapa de pessoal da Unidade Local de Saúde de 
Matosinhos, E. P. E., a que se reporta o aviso n.º 8631/2013, publicado 
no Diário da República, n.º 129, 3.ª série, de 8 de julho de 2013, no 
seguimento da apresentação de pedido de escusa pela 1.ª Vogal Efetiva, 
Dr.ª Maria Raquel Peixoto Braga, Assistente Graduada de Medicina 
Geral e Familiar, que assim o determinou, passando o mesmo a ter a 
seguinte constituição:

Presidente: Dr.ª Maria Margarida Sousa Rodrigues Eira Miran-
da — Assistente Graduada Sénior de Medicina Geral e Familiar;

1.º Vogal efetivo: Dr.ª Gabriela Poças Fernandes Silva — Assistente 
de Medicina Geral e Familiar, que substituirá o presidente do júri nas 
suas faltas e impedimentos;

2.º Vogal efetivo: Dr.ª Teresa Maria Lobão Araújo Gama — Assistente 
Graduada de Medicina Geral e Familiar;

1.º Vogal suplente: Dr.ª Ilda Maria Oliveira Martins Gonçalves Cam-
pos — Assistente de Medicina Geral e Familiar;

2.º Vogal suplente: Dr.ª Ana Maria Barbosa Soares Rodrigues — As-
sistente Graduada de Medicina Geral e Familiar;

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

207189637 

PARTE H

 MUNICÍPIO DE ALBUFEIRA

Édito n.º 356/2013
Torna -se público que o Sr. Carlos Alberto Guerreiro Gonçalves pre-

tende habilitar -se como herdeiro da sua falecida mulher, Ana Maria 
Neto Brito Gonçalves, ex -trabalhadora desta Autarquia com a categoria 
de Técnica Superior, falecida em 06 de junho de 2013, a fim de poder 
receber desta Câmara Municipal a importância ilíquida de € 4.089,19 
(quatro mil oitenta e nove euros e dezanove cêntimos), respeitante a 
subsídio por morte, nos termos do disposto no artigo 7.º do Decreto -Lei 
n.º 223/95, de 8 de setembro, bem como outros abonos devidos.

Nestes termos, quem tiver algo a opor a tal pretensão ou vir também 
a habilitar -se ao referido pagamento, deve deduzir o respetivo pedido 
no prazo de 30 dias a contar da publicação do presente Édito no Diário 
da República.

9 de agosto de 2013. — A Vereadora do Pelouro dos Recursos Hu-
manos, Ana Pífaro.

307189183 

 MUNICÍPIO DE ALIJÓ

Aviso n.º 10638/2013

Cessação de Comissão de Serviço
Para os devidos efeitos se torna público que, por meu despacho de 15 

de fevereiro de 2012, no uso da competência que é me conferida pela 
alínea a) do n.º 2 do artigo 68.º da Lei n.º 169/99, de 18 de setembro, 
com as alterações que lhe foram introduzidas pela Lei n.º 5 -A/2002, de 
11 de janeiro, e conforme o disposto na alínea a) do n.º 1 do artigo 25.º 
da Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro, na redação dada pela Lei n.º 51/2005, 
de 30 de agosto, alterada pela Lei n.º 64 -A/2008, de 31 de dezembro, 
Lei n.º 3 -B/2010, de 28 de abril, Lei n.º 64/2011, de 22 de dezembro, 
adaptada à Administração Local pelo Decreto -Lei n.º 93/2004, de 20 de 
abril, alterado pelo Decreto -Lei n.º 104/2006, de 7 de junho e Decreto-
-Lei n.º 305/2009, de 23 de outubro, não foi renovada a Comissão de 
Serviço, da Técnica Superior, Ana Paula Barbosa Narciso, no cargo de 
Chefe da Divisão Municipal de Ação Social, Saúde e Turismo.

18 de julho de 2013. — O Presidente da Câmara, Dr. José Artur 
Fontes Cascarejo.

307151769 

 MUNICÍPIO DE ALTER DO CHÃO

Declaração de retificação n.º 921/2013
Pelo presente, torna -se público que a assembleia municipal de Alter 

do Chão, no uso das competências que lhe são conferidas pela alínea a) 
do n.º 2 do artigo 53.º da Lei n.º 169/99, de 18 de setembro, na redação 
que lhe foi dada pela Lei n.º 5 -A/2002, de 11 de janeiro, aprovou, na sua 
sessão ordinária de 28 de junho de 2013, decorrido que foi o período 
de inquérito público, a Proposta de Alteração do Regulamento para 
Atribuição de Bolsas de Estudo a Alunos do Ensino Superior residentes 
no Concelho de Alter do Chão.

Considerando que o aviso n.º 5559/2013 publicado no Diário da 
República, 2.ª série, n.º 80, de 24 de abril de 2013, onde a proposta foi 
submetida a consulta pública, contém incorreções, assim:

Onde se lê, no artigo 2.º, n.º 3:
«C = R - (I+H+S)

             12 - N»

deve ler -se:

«C = R - (I+H+S)
         12 N»

E onde se lê, no artigo 6.º, n.º 4, «de estudo no anterior» deve ler -se 
«de estudo no ano anterior».

19 de julho de 2013. — O Presidente da Câmara, Joviano Martins 
Vitorino.

307189912 

 MUNICÍPIO DE ALVAIÁZERE

Aviso n.º 10639/2013

Discussão Pública

Dr. Paulo Tito Delgado Morgado, Presidente da Câmara Municipal 
de Alvaiázere: 

Faz público, que por deliberação da Câmara Municipal de Alvaiázere 
tomada na sua reunião ordinária de 6 de agosto de 2013, e nos termos 
do n.º 1 do artigo 118.º do Código do Procedimento Administrativo, 




