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termos e ao abrigo do disposto no n.º 15 do artigo 31.º do Decreto-Lei
n.º 73/90, de 6 de março, na redação dada pelo Decreto-Lei n.º 44/2007,
de 23 de fevereiro, ex vi, da alínea c) do n.º 2 do artigo 5.º do Decreto-Lei n.º 266-D/2012, de 31 de dezembro, foi autorizada ao Assistente
Graduado de Hematologia Clínica, José Manuel Mota Fajardo, do mapa
de pessoal do mesmo Centro Hospitalar, a redução do período normal
de trabalho semanal para 35 horas.
19 de março de 2014. — O Diretor do Serviço de Recursos Humanos,
Rogério Alexandre Branco Fernandes Costa.
207702333
Despacho (extrato) n.º 4539/2014
Por despacho da diretora clínica do Centro Hospitalar Lisboa
Norte, E. P. E., de 28 de fevereiro de 2014, nos termos e ao abrigo
do disposto nos n.os 1 e 2 do artigo 27.º da Lei n.º 12-A/2008, de 27
de fevereiro, alterada pelas Leis n.os 64-A/2008, de 31 de dezembro,
3-B/2010, de 28 de abril, 34/2010, de 2 de setembro, 55-A/2010, de 31
de dezembro, 64-B/2011, de 30 de dezembro, e 66-B/2012, de 31 de
dezembro, foi autorizada ao técnico de diagnóstico e terapêutica, Luís
Miguel Silveira da Rocha da Nave, do mapa de pessoal do mesmo Centro Hospitalar, a acumulação de funções para o exercício de atividade
profissional privada em regime de trabalho autónomo.
21 de março de 2014. — O Diretor do Serviço de Recursos Humanos,
Rogério Alexandre Branco Fernandes Costa.
207709454
Despacho (extrato) n.º 4540/2014
Por Despacho da Diretora Clínica do Centro Hospitalar Lisboa
Norte, E. P. E., de 28 de fevereiro de 2014, nos termos e ao abrigo do
disposto nos n.os 1 e 2 do artigo 27.º da Lei n.º 12-A/2008, de 27 de fevereiro, alterada pelas Leis n.os 64-A/2008, de 31 de dezembro, 3-B/2010,
de 28 de abril, 34/2010, de 2 de setembro, 55-A/2010, de 31 de dezembro,
64-B/2011, de 30 de dezembro, e 66-B/2012, de 31 de dezembro, foi
autorizada ao Técnico de Diagnóstico e Terapêutica, António Cândido
Moutinho Coelho, do mapa de pessoal do mesmo Centro Hospitalar, a
acumulação de funções para o exercício de atividade profissional privada
em regime de trabalho autónomo.
21 de março de 2014. — O Diretor do Serviço de Recursos Humanos,
Rogério Alexandre Branco Fernandes Costa.
207709438

CENTRO HOSPITALAR DA PÓVOA DE VARZIM/
VILA DO CONDE, E. P. E.
Deliberação (extrato) n.º 832/2014
Por deliberação do Conselho de Administração de 9 de janeiro de
2014, foi autorizada a passagem à situação de licença sem remuneração
pelo período máximo de onze meses ao Técnico Superior, Luís Manuel
Sousa Matias, nos termos e ao abrigo o artigo 234.º e 235.º da Lei
n.º 59/2008, de 11 de setembro, a partir de 1 de março de 2014.
18 de março de 2014. — O Presidente do Conselho de Administração,
António Henrique Machado Capelas.
207703216

UNIDADE LOCAL DE SAÚDE DO NORTE ALENTEJANO, E. P. E.
Aviso (extrato) n.º 4228/2014
De acordo com a Portaria n.º 177/97, de 11 de março, que aprovou
o Regulamento dos concursos de habilitação ao grau de consultor,
e precedendo concurso aberto em 31/01/2005, obtiverem o grau de
consultor os médicos a seguir indicados, nas especialidades referidas,
sendo providos na categoria de assistentes graduados:
Anestesiologia:
Dr. Adolfo Cenollar Aparício — com efeitos reportados a 10 de agosto
de 2012;
Dr.ª Eugénia Luengo Pérez — com efeitos reportados a 10 de agosto
de 2012.
Medicina:
Dr. Juan Manuel Urbano Galvez — com efeitos reportados a 20 de
fevereiro de 2013.
Patologia Clínica:
Dr.ª Gema Maria Hernandez Mira — com efeitos reportados a 28 de
janeiro de 2014.
25 de fevereiro de 2014. — A Presidente do Conselho de Administração, Dorinda Maria Carvalho Gomes Calha.
207708693

PARTE H
MUNICÍPIO DE ÁGUEDA
Despacho n.º 4541/2014
Conforme a alteração à organização dos serviços municipais aprovada
em reunião de executivo de 18 de fevereiro de 2014 e de acordo com
a Lei n.º 49/2012, de 29 de agosto, que procedeu à adaptação à administração local da Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro, alterada pelas Leis
n.os 51/2005, de 30 de agosto, 64-A/2008, de 31 de dezembro, 3-B/2010,
de 28 de abril, 64/2011, de 22 de dezembro e 68/2013, de 29 de agosto,
nomeio em regime de substituição, sem prejuízo do direito de opção pelo
respetivo vencimento ou retribuição base da função, cargo ou categoria
de origem, como Chefe de Divisão de Ambiente e Sustentabilidade a
Técnica Superior, Dr.ª Célia Maria Morais Laranjeira, com efeitos a partir
de 01 de março do corrente ano, uma vez que já exerce funções desde
essa data na referida Divisão, nos termos do artigo 27.º da mencionada
Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro, na sua redação atual.
6 de março de 2014. — O Presidente da Câmara Municipal de Águeda,
Dr. Gil Nadais.
307699921

MUNICÍPIO DE ALBERGARIA-A-VELHA
Aviso n.º 4229/2014
Em cumprimento do n.º 6, do artigo 36.º, da Portaria n.º 83-A/2009,
de 22 de janeiro, alterada e republicada pela Portaria n.º 145-A/2011, de

6 de abril, torna-se público que, por despacho do Presidente da Câmara
Municipal de 18 de março de 2014, foi homologada, nos termos do n.º 2
do artigo acima citado, a Lista Unitária de Ordenação Final de candidatos
aprovados no Procedimento Concursal para o preenchimento de um
posto de trabalho na categoria de Assistente Operacional (Apoio nos
estabelecimentos de ensino Pré-Escolar e 1.º Ciclo do Ensino Básico),
na modalidade de contrato de trabalho em funções públicas, por tempo
determinado, publicitado no Diário da República, 2.ª série, n.º 184, de
24 de setembro de 2013.
Lista Unitária de Ordenação Final dos Candidatos Aprovados
1.º Nuno Miguel Gomes Rocha — 14,04 Valores*
2.º Patrícia Isabel Pinto Pereira — 15,47 Valores
3.º Marisa Manuela da Silva Pinho — 13,90 Valores
4.º Gisela Maria Soares da Costa Amador — 13,78 Valores
5.º Ana Isabel Ferreira Correia — 13,75 Valores
6.º Carla Sofia Sá Ribeiro — 13,19 Valores
7.º Maria Leonor dos Santos Maia Pereira — 12,94 Valores
8.º Estela Fernanda dos Santos Branco Melo — 12,66 Valores
9.º Carla Sofia Santos da Fonseca — 12,14 Valores
10.º Diana Gameiro Coelho Silva — 11,65 Valores
11.º Elisabete Rodrigues Augusto Tavares — 11,44 Valores
*O candidato tem prioridade no recrutamento, nos termos do disposto na alínea c) do n.º 1 do artigo 49.º da Lei n.º 83-C/2013 de 31 de
dezembro, por ser titular de uma relação jurídica de emprego público
por tempo determinável — termo resolutivo incerto.
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Verificou-se a inexistência de candidatos para o exercício destas
funções, que se encontrem em situação de mobilidade especial.
Nos termos da alínea d) do n.º 3 do artigo 30.º da Portaria n.º 83-A/2009,
de 22 de janeiro, alterada e republicada pela Portaria n.º 145-A/2011,
de 6 de abril, e para efeitos do disposto nos n.os 4 e 5 do artigo 36.º da
mesma Portaria, ficam desta forma notificados desta homologação, todos
os candidatos admitidos ao procedimento concursal acima referidos.
Mais se torna público que a Lista Unitária de Ordenação Final dos
Candidatos Aprovados se encontra afixada nas Instalações da Câmara Municipal e publicitada na página eletrónica do Município em
www.cm-albergaria.pt.

Para os devidos efeitos se torna público que a Câmara Municipal de
Esposende, em sua reunião ordinária de 3 de outubro de 2013, deliberou, por unanimidade, “aprovar um voto de louvor ao Dr. Rui Manuel
Moutinho Ferreira, antigo diretor do departamento de administração
geral, à Dr.ª Carla Manuela Brito da Silva Dias, chefe da Divisão Administrativa e de Recursos Humanos e ao Sr. João Octávio Lima Meira,
do Serviço de Apoio aos Órgãos Autárquicos, pela dedicação, profissionalismo, empenho e competência demonstrados ao longo dos anos no
apoio ao executivo municipal e na preparação das reuniões da câmara
municipal”.

18 de março de 2014. — O Presidente da Câmara Municipal, António
Augusto Amaral Loureiro e Santos.
307701978

6 de março de 2014. — O Presidente da Câmara Municipal, Benjamim
Pereira, Arq.
307677492

MUNICÍPIO DE ALCÁCER DO SAL

MUNICÍPIO DE FELGUEIRAS

Aviso n.º 4230/2014
“Designação em regime
de substituição no cargo de Chefe de Divisão”
Para os devidos efeitos se torna público, que por meu despacho datado
de 10 de março de 2014, no uso da competência que me é conferida pela
alínea a), do n.º 2, do artigo 35.º, da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro,
conjugada com o artigo 27.º, da Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro, alterada e republicada pela Lei n.º 64/2011, de 22 de dezembro, aplicada
à administração local pela Lei n.º 49/2012, de 29 de agosto, designei,
em regime de substituição, para o cargo de Chefe da Divisão de Gestão
Administrativa e Financeira, (cargo de direção intermédia de 2.º grau), a
Técnica Superior, Dr.ª Teresa Margarida Mendes de Sousa, com efeitos
a partir do dia 1 de abril de 2014, inclusive.
14 de março de 2014. — O Presidente da Câmara Municipal, Vítor
Manuel Chaves de Caro Proença.
307693481

MUNICÍPIO DE ARRUDA DOS VINHOS
Edital n.º 257/2014
André Filipe dos Santos Matos Rijo, presidente da Câmara Municipal
de Arruda dos Vinhos, torna público que, em reunião de Câmara de
17 de março de 2014, foi deliberado, por unanimidade, de acordo com
a informação dos serviços técnicos da D.O.A.Q.V., aprovar a alteração
do Plano Diretor Municipal de Arruda dos Vinhos, estabelecendo um
prazo de seis meses para a sua execução.
Foi ainda deliberado, por unanimidade, proceder a abertura de inquérito público de 15 dias, a ter início no dia seguinte ao da publicação
deste edital na segunda série do Diário da República, durante o qual
poderão ser formuladas sugestões ou apresentadas informações sobre
quaisquer questões que possam ser consideradas no âmbito do respetivo
procedimento de alteração do PDM.
As propostas e sugestões deverão ser apresentadas por escrito, dirigidas ao presidente da Câmara Municipal de Arruda dos Vinhos e
entregues nos serviços administrativos da Divisão de Obras, Ambiente e
Qualidade de Vida (DOAQV) ou enviadas pelo correio ou via eletrónica
(doaqv@cm-arruda.pt).
20 de março de 2014. — O Presidente da Câmara, André Filipe dos
Santos Matos Rijo.
207707445

MUNICÍPIO DE ESPOSENDE
Aviso (extrato) n.º 4231/2014
Para os devidos efeitos torna-se público que, por meu despacho de
25 de fevereiro de 2014, foi renovada a comissão de serviço de João
Manuel da Silva Leite, licenciado, no cargo de chefe da Divisão de Obras
Municipais, nos termos dos artigos 23.º e 24.º da Lei n.º 2/2004, de 15/1,
alterada pelas Leis n.os 51/2005, de 30/8, 64-A/2008 de 31/12, 3-B/2010
de 28/04 e 64/2011 de 22/12, adaptada à Administração local pela Lei
n.º 49/2012, de 29/8, por mais três anos, com efeitos a 1 de outubro.
6 de março de 2014. — O Presidente da Câmara Municipal, Benjamim
Pereira, arq.
307670671

Louvor (extrato) n.º 209/2014

Aviso n.º 4232/2014
Para os devidos efeitos se torna público que, por despacho do Senhor
Presidente da Câmara, no uso da competência conferida pelo disposto no
n.º 4 do artigo 43.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, foi nomeada
para o Cargo de Secretária do Gabinete de Apoio Pessoal a Senhora Maria
Irene Morais Cunha Fonseca, com efeitos a 6 de janeiro de 2014.
13 de janeiro de 2014. — A Vereadora, com competências delegadas,
Dr.ª Carla Meireles.
307675191

MUNICÍPIO DE FREIXO DE ESPADA À CINTA
Aviso n.º 4233/2014
Para os devidos e legais efeitos, torna-se público, nos termos da alínea a) do artigo 37.º da Lei n.º 12-A/2008, de 27 de fevereiro, a cessação
do contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado
do trabalhador Carlos Alberto Cordeiro janeiro, Assistente Operacional,
na sequência de procedimento disciplinar do qual resultou a aplicação
de pena disciplinar de despedimento, a produzir efeitos a partir do dia
10 de setembro de 2012.
11 de fevereiro de 2013. — O Presidente da Câmara, José Manuel
Caldeira Santos.
307692266
Aviso n.º 4234/2014
Para os devidos e legais efeitos, torna-se público que, por meu despacho datado de 08 de janeiro de 2013, foi autorizado a licença sem
remuneração por 350 dias a partir do dia 14 de janeiro de 2013 à trabalhadora deste Município Carla Sofia Moura Carapuça, prevista nos
termos do artigo 234.º da lei n.º 59/2008, de 11 de setembro que aprova
o Regime do Contrato de Trabalho em Funções Públicas.
11 de fevereiro de 2013. — O Presidente da Câmara, José Manuel
Caldeira Santos.
307691018

MUNICÍPIO DE FREIXO DE ESPADA À CINTA E ASSOCIAÇÃO
DESPORTIVA E CULTURAL DE FREIXO DE ESPADA À CINTA
Aviso n.º 4235/2014
Contrato-Programa de Desenvolvimento Desportivo
Desenvolvimento da Prática Desportiva
Primeiro: Maria do Céu Quintas, casada, natural de Moçambique
e residente nesta vila, Presidente da Câmara Municipal do Município
de Freixo de Espada à Cinta, que outorga em nome e representação do
Município de Freixo de Espada à Cinta, conforme os poderes que lhe
são conferidos pela alínea a) do n.º 1 do artigo 35.º da Lei n.º 75/2013,
de 12 de setembro. O Município é titular do cartão de identificação de
identidade equiparada a pessoa coletiva n.º 506884937, que outorga
em nome e representação do mesmo, doravante designado por primeiro
outorgante.

