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Suplentes:
José Bernardino Martins Cordeiro Vaz, Assistente Graduado Sénior de
Medicina Interna, da Unidade Local de Saúde do Baixo Alentejo, EPE
Pedro Nuno Pinheirinho Cruz Costa, Assistente de Medicina Interna,
da Unidade Local de Saúde do Baixo Alentejo, EPE
13.1 — O Presidente será substituído, nas suas faltas ou impedimentos, pelo 1.º vogal.
1 de março de 2013. — A Presidente do Conselho de Administração,
Margarida Rebelo da Silveira.
206801443

Decreto-Lei n.º 45/2009, de 13 de fevereiro, e ao abrigo do Despacho
n.º 2546/2013, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 33,
de 15 de fevereiro, faz-se público que, por despacho da Sr.ª Diretora
Clínica da Unidade Local de Saúde de Matosinhos, E. P. E., de 28 de
fevereiro de 2013, se encontra aberto, pelo prazo de 10 dias úteis, a
contar da data da publicação do presente aviso no Diário da República,
procedimento de recrutamento simplificado destinado ao preenchimento dos postos de trabalho indicados no quadro seguinte, para a
categoria de assistente hospitalar das respetivas especialidades, da
carreira especial médica.
Referência

Especialidade

Postos
de trabalho

A
B
C
D
E
F
G
H

Anestesiologia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Cirurgia Geral . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Dermatologia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Endocrinologia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Gastrenterologia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Neurologia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Psiquiatria da Infância e da Adolescência . . .
Pneumologia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1
1
1
1
1
1
1
1

UNIDADE LOCAL DE SAÚDE DA GUARDA, E. P. E.
Aviso (extrato) n.º 3630/2013
Para conhecimento dos interessados, torna-se pública a lista unitária
de ordenação final do processo simplificado de recrutamento de pessoal médico, com vista ao preenchimento de um posto de trabalho na
categoria de Assistente da especialidade de Oftalmologia, da Carreira
Especial Médica, do mapa de pessoal da Unidade Local de Saúde da
Guarda, E. P. E., publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 3, de
04 de janeiro de 2013, Aviso n.º 143/2013, Referência 06.
Candidatos Aprovados:
Inês Pereira Dias Marques com dezanove valores e sete décimas
Candidatos Excluídos:
(Não houve candidatos excluídos)
Nos termos do disposto nos artigos 100.º e 101.º do Código do Procedimento Administrativo e da Cláusula n.º 26.º do Acordo Coletivo,
publicado no Boletim do Trabalho e Emprego, n.º 48, de 29 de dezembro
de 2011, notificam-se os candidatos supra identificados, para se pronunciar, no prazo de 10 dias úteis a contar da data da notificação (data
da publicação do presente aviso).
5 de março de 2013. — O Presidente do Conselho de Administração,
Dr. Vasco Teixeira Lino.
206805623

UNIDADE LOCAL DE SAÚDE DO LITORAL ALENTEJANO, E. P. E.
Aviso n.º 3631/2013
Lista de Classificação Final — Categoria
de Assistente de Cirurgia Geral
Após homologação em 28-02-2013 pelo Conselho de Administração da Unidade Local de Saúde do Litoral Alentejano, E. P. E., e para
conhecimento dos interessados torna-se pública a lista de classificação
final do procedimento simplificado conducente ao recrutamento para
preenchimento de um posto de trabalho na categoria de Assistente Hospitalar de Cirurgia Geral da carreira Médica, desta Unidade Local de
Saúde, publicado no Diário da República, n.º 5, 2.ª série, de 08/01/2013,
Aviso n.º 393/2013.
Dr.ª Juliana Sampaio Carneiro de Oliveira — 18,05 Valores.
Dr.ª Liliana Martins Coutinho Cabral e Lopes — 17,66 Valores.
Dr.ª Margarida Susana Afonso Campos Amaro — 16,18 Valores.
Dr.ª Vera Lúcia Canas Vieira — 15,95 Valores.
Dr. Gonçalo Nuno Gouveia Pinto — 14,72 Valores.
4 de março de 2013. — A Presidente do Conselho de Administração,
Maria Joaquina Matos.
206803096

UNIDADE LOCAL DE SAÚDE DE MATOSINHOS, E. P. E.
Aviso n.º 3632/2013
Procedimento concursal simplificado conducente ao recrutamento de pessoal médico para a categoria de assistente, de
diversas especialidades da área hospitalar, da carreira especial
médica.
Nos termos dos n.os 5 a 7 e 13.º do artigo 12.º-A do Decreto-Lei
n.º 203/2004, de 18 de agosto, conjugado com o n.º 2 do artigo 3.º do

1 — Requisitos de admissão:
Podem candidatar-se ao procedimento simplificado aberto pelo presente aviso os médicos detentores do grau de especialista nas especialidades supra referidas, que tenham concluído o respetivo internato médico
na 2.ª época de 2010, nas duas épocas de 2011 e na 1.ª de 2012, e que
ainda não se encontrem vinculados por tempo indeterminado a serviços
ou estabelecimentos do Serviço Nacional de Saúde.
2 — Prazo de apresentação de candidaturas:
Dez dias úteis, contados a partir da data da publicação do presente
aviso no Diário da República.
3 — Método de seleção:
O método de seleção tem por base o resultado da prova de avaliação final do internato médico e de uma entrevista de seleção a realizar para o efeito, nos termos do n.º 5 do artigo 12.º-A do Decreto-Lei
n.º 203/2004, de 14 de agosto, aditado pelo Decreto-Lei n.º 45/2009,
de 13 de fevereiro.
4 — Caracterização do(s) posto(s) de trabalho:
Ao(s) posto(s) de trabalho cuja ocupação aqui se pretende corresponde o conteúdo funcional estabelecido no artigo 11.º do Decreto-Lei
n.º 176/2009, de 4 de agosto.
5 — Remuneração:
O estatuto remuneratório do(s) profissional(ais) a contratar corresponderá ao que, à data da sua contratação, esteja definido na Legislação em vigor ou em Instrumento de Regulamentação Coletiva de
Trabalho aplicável, para o ingresso na categoria e regime de trabalho
previstos, respetivamente, no preâmbulo e no ponto 9 do presente
aviso.
6 — Local de trabalho:
O serviço irá ser prestado na Unidade Local de Saúde de
Matosinhos, E. P. E. — Hospital Pedro Hispano, sito na Rua Dr. Eduardo
Torres, S/n, 4464-513 Senhora da Hora — Matosinhos podendo, no entanto, o mesmo ser desenvolvido em qualquer uma das Instituições que
integram a Unidade Local de Saúde, bem como em outras Instituições
com as quais a mesma tenha ou venha a ter acordos ou protocolos de
colaboração.
7 — Prazo de validade:
O procedimento de recrutamento simplificado aberto pelo presente aviso é válido para a ocupação do(s) posto(s) de trabalho acima
enunciado(s), terminando com o seu preenchimento.
8 — Legislação aplicável:
O procedimento de recrutamento simplificado aberto pelo presente
aviso rege-se pelo disposto nos n.os 5 a 7 e 13 do artigo 12.º-A do Decreto-Lei n.º 203/2004, de 18 de agosto, aplicáveis por remissão do n.º 2 do
artigo 3.º do Decreto-Lei n.º 45/2009, de 13 de fevereiro e pelo Decreto-Lei n.º 176/2009, de 4 de agosto.
9 — Horário de trabalho:
O período normal de trabalho é de 40 horas semanais.
10 — Formalização das candidaturas:
10.1 — As candidaturas deverão ser formalizadas mediante requerimento dirigido ao Presidente do Conselho de Administração da Unidade
Local de Saúde de Matosinhos, E. P. E. — Hospital Pedro Hispano,
podendo ser entregue diretamente nas suas instalações, sitas na Rua
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Dr. Eduardo Torres, S/n, 4464-513 Senhora da Hora — Matosinhos,
no período compreendido entre as 08.30 e as 12.00 horas e as 14.00 e
16.00 horas, ou remetido pelo correio, para a mesma morada, com aviso
de receção, considerando-se, neste caso, apresentado dentro do prazo,
se o mesmo tiver sido expedido até ao termo do prazo de candidatura
fixado no presente aviso.
10.2 — Do requerimento devem constar os seguintes elementos:
a) Identificação do requerente (nome, estado, naturalidade, número
e data do bilhete de identidade/cartão de cidadão, residência, código
postal e telefone);
b) Pedido para ser admitido ao concurso;
c) Identificação do concurso, mediante referência ao número, data e
página do Diário da República onde se encontra publicado o presente
aviso;
d) Identificação dos documentos que instruem o requerimento, bem
como a sua sumária caracterização;
e) Natureza do vínculo e estabelecimento ou serviço em que se encontra a exercer funções;
f) Endereço de correio eletrónico (e-mail) para onde deve ser remetida qualquer comunicação ou expediente referente ao procedimento
de recrutamento.
g) Indicação clara do posto de trabalho a que se candidata, através
da indicação da letra de referência do mesmo, conforme preâmbulo do
presente aviso.
10.3 — A candidatura deverá ser acompanhada dos seguintes elementos:
a) Documento comprovativo do grau de especialista na área de exercício profissional a que respeita o concurso, com indicação do resultado quantitativo da prova de avaliação final do respetivo internato
médico;
b) Documento comprovativo do cumprimento dos deveres militares
ou de serviço cívico, quando obrigatório;
c) Certificado de sanidade para o exercício de funções públicas,
passado pela autoridade de saúde da área de residência;
d) Certificado do registo criminal;
e) Documento comprovativo de inscrição na Ordem dos Médicos;
f) Um exemplar do curriculum vitae que, embora obrigatoriamente
elaborado em modelo europeu, proceda a uma descrição das atividades
desenvolvidas durante o Internato Médico, e indique a nota de final de
Licenciatura/Mestrado Integrado em Medicina, para efeitos de análise
prévia e discussão durante a entrevista de seleção.
10.4 — A apresentação dos documentos referidos nas alíneas b) a e)
do ponto anterior pode ser substituída por declaração no requerimento,
sob compromisso de honra e em alíneas separadas, da situação precisa em que o candidato se encontra relativamente a cada um desses
requisitos.
11 — Composição e identificação do(s) Júri(s):
Referência A — Anestesiologia:
Presidente: Dr. Manuel António Ferreira Seabra — Assistente Hospitalar Graduado Sénior de Anestesiologia;
1.º Vogal efetivo: Dr. Luis Miguel Almeida Agualuza — Assistente
Hospitalar Graduado Sénior de Anestesiologia, que substituirá o presidente do júri nas suas ausências e impedimentos;
2.º Vogal efetivo: Dr.ª Isabel Maria Costa Garcia Aguiar — Assistente
Hospitalar Graduada Sénior de Anestesiologia;
1.º Vogal suplente: Dr. Pedro Manuel Araújo Sousa Branca — Assistente Hospitalar Graduado de Anestesiologia;
2.º Vogal suplente: Dr. Tiago David Fonseca Fernandes — Assistente
Hospitalar de Anestesiologia.
Referência B — Cirurgia Geral:
Presidente: Dr.ª Maria Manuela Silva Dias — Assistente Hospitalar
Graduada Sénior de Cirurgia Geral;
1.º Vogal efetivo: Dr. António Manuel Rodrigues Silva — Assistente
Hospitalar Graduado de Cirurgia Geral, que substituirá o presidente do
júri nas suas ausências e impedimentos;
2.º Vogal efetivo: Dr. Emanuel Francisco Sousa Guerreiro — Assistente Hospitalar Graduado de Cirurgia Geral;
1.º Vogal suplente: Dr. José Carlos Raposo Alves — Assistente Hospitalar Graduado de Cirurgia Geral;
2.º Vogal suplente: Dr. Fernando António Oliveira Costa Ferreira —
Assistente Hospitalar de Cirurgia Geral.
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Referência C — Dermatologia:
Presidente: Dr. Armando Jorge Mariz Rozeira — Assistente Hospitalar
Graduado Sénior de Dermatologia;
1.º Vogal efetivo: Dr.ª Marta Cecilia Mota Teixeira — Assistente
Hospitalar de Dermatologia, que substituirá o presidente do júri nas
suas ausências e impedimentos;
2.º Vogal efetivo: Dr.ª Joana Clara Gomes Rocha — Assistente Hospitalar de Dermatologia;
1.º Vogal suplente: Dr. Fernando Albino Domingues Oliveira da
Rosa — Assistente Hospitalar Graduado Sénior de Medicina Interna — Diretor do Departamento de Medicina da ULSM;
2.º Vogal suplente: Dr.ª Marta Isabel Almeida Pereira — Assistente
Hospitalar de Dermatologia.
Referência D — Endocrinologia:
Presidente: Dr. Pedro Carneiro Melo Pereira Magalhães — Assistente
Hospitalar de Endocrinologia;
1.º Vogal efetivo: Dr.ª Ana Paula Meneses Costa Marques — Assistente Hospitalar Graduada de Endocrinologia, que substituirá o presidente do júri nas suas ausências e impedimentos;
2.º Vogal efetivo: Dr.ª Rosa Maria Monteiro Castro Araújo Príncipe — Assistente Hospitalar de Endocrinologia;
1.º Vogal suplente: Prof. Doutor Jorge Alberto Magalhães Ferreira —
Adjunto da Direção Clínica para a área médica — Assistente Hospitalar
Graduado de Pneumologia;
2.º Vogal suplente: Dr. Fernando Albino Domingues Oliveira da Rosa — Assistente Hospitalar Graduado Sénior de Medicina Interna — Diretor do Departamento de Medicina da ULSM.
Referência E — Gastrenterologia:
Presidente: Dr. José Manuel Melo Gonçalves Soares — Assistente
Hospitalar Graduado de Gastrenterologia;
1.º Vogal efetivo: Dr. José Germano Villas Boas Guimarães — Assistente Hospitalar de Gastrenterologia, que substituirá o presidente do
júri nas suas ausências e impedimentos;
2.º Vogal efetivo: Dr.ª Carla Alexandra Fortunato Botelho Cardoso —
Assistente Hospitalar de Gastrenterologia;
1.º Vogal suplente: Dr. Rui Luis Costa Silva — Assistente Hospitalar
Graduado de Gastrenterologia;
2.º Vogal suplente: Dr.ª Sílvia Maria Santos Alves de Carvalho Barrias — Assistente Hospitalar Graduada de Gastrenterologia do Centro
Hospitalar do Porto, E. P. E.
Referência F — Neurologia:
Presidente: Dr.ª Maria Manuela Pereira Costa — Assistente Hospitalar
Graduada de Neurologia;
1.º Vogal efetivo: Dr. João Paulo Moreira Martins — Assistente Hospitalar de Neurologia, que substituirá o presidente do júri nas suas
ausências e impedimentos;
2.º Vogal efetivo: Dr. Nuno Miguel Santos Vila Chã — Assistente
Hospitalar de Neurologia do Centro Hospitalar do Porto, E. P. E.;
1.º Vogal suplente: Dr.ª Maria do Céu Ferreira Jorge Branco — Assistente Hospitalar Graduada de Neurologia do Centro Hospital de
Trás-os-Montes e Alto Douro, E. P. E.;
2.º Vogal suplente: Dr. Fernando Albino Domingues Oliveira da
Rosa — Assistente Hospitalar Graduado Sénior de Medicina Interna —
Diretor do Departamento de Medicina da ULSM.
Referência G — Psiquiatria da Infância e da Adolescência:
Presidente: Dr.ª Lara Bastos Vilela, Assistente Hospitalar de Psiquiatria da Infância e da Adolescência;
1.º Vogal efetivo: Dr.ª Ana Paula Campos Silva Teles Brandão, Assistente Hospitalar de Psiquiatria da Infância e da Adolescência do Centro
Hospitalar de São João, E. P. E., que substituirá o presidente do júri nas
suas ausências e impedimentos;
2.º Vogal efetivo: Dr.ª Fátima Maria Ferreira Silva, Assistente Hospitalar Graduada de Psiquiatria;
1.º Vogal suplente: Dr.ª Rosa Manuela Quelhas Cruz Martins Ferreira,
Assistente Hospitalar de Psiquiatria;
2.º Vogal suplente: Dr.ª Cassilda Susana Freitas Costa, Assistente
Hospitalar de Psiquiatria.
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Referência H — Pneumologia:
Presidente: Prof. Doutor Jorge Alberto de Magalhães Ferreira — Assistente Hospitalar Graduado de Pneumologia;
1.º Vogal efetivo: Dr.ª Ana Paula Simão Oliveira — Assistente Hospitalar Graduada de Pneumologia, que substituirá o presidente do júri
nas suas ausências e impedimentos;
2.º Vogal efetivo: Dr.ª Fernanda Maria João — Assistente Hospitalar
Graduada Sénior de Pneumologia;
1.º Vogal suplente: Dr.ª Maria Joana Reis Amado Maia Silva — Assistente Hospitalar de Pneumologia;
2.º Vogal suplente: Dr. Fernando Albino Domingues Oliveira da
Rosa — Assistente Hospitalar Graduado Sénior de Medicina Interna — Diretor do Departamento de Medicina da ULSM.
12 — Afixação da(s) lista(s) de candidatos admitidos e excluídos:
A(s) lista(s) de candidatos admitidos e excluídos e a(s) lista(s)
unitária(s) de ordenação final dos candidatos serão afixadas no placard
do Serviço de Gestão de Recursos Humanos e notificadas aos candi-

datos por mensagem de correio eletrónico, acompanhadas de cópia das
mesmas, sendo a(s) lista(s) unitária(s) de ordenação final dos candidatos
publicada(s) ainda no Diário da República, 2.ª série.
4 de março de 2013. — O Diretor do Departamento de Gestão de
Recursos Humanos e Gestão Documental, Manuel Alexandre Costa.
206804368
Deliberação (extrato) n.º 738/2013
Por deliberação do Conselho de Administração de 6 de fevereiro de
2013, foi autorizada a passagem à situação de licença sem remuneração
por um ano ao Enfermeiro Rui Manuel Lebreiro Gaspar de Araújo, a
partir de 1 de março de 2013, nos termos e ao abrigo do artigo 234.º e
seguintes da Lei n.º 59/2008, de 11 de setembro. (Isento de fiscalização
prévia do Tribunal de Contas)
5 de março de 2013. — O Diretor do Departamento de Gestão de
Recursos Humanos e Gestão Documental, Manuel Alexandre Costa.
206807698

PARTE H
MUNICÍPIO DE BRAGANÇA
Edital n.º 257/2013
António Jorge Nunes, Presidente da Câmara Municipal de Bragança,
torna público, no uso da competência que lhe confere a alínea v) do
n.º 1 do artigo 68.º da Lei n.º 169/99, de 18 de setembro, alterada pela
Lei n.º 5-A/2002, de 11 de janeiro, que por deliberação da Assembleia
Municipal de Bragança proferida em sessão ordinária realizada no dia
22 de fevereiro de 2013, ao abrigo da alínea a) do n.º 2 do artigo 53.º da
citada lei, sob proposta da Câmara Municipal de Bragança na reunião
ordinária de 10 de setembro de 2012, foi aprovada a sexta alteração ao
Regulamento Municipal de Urbanização, Edificação e Taxas que se
anexa, precedida de consulta e apreciação pública.
A sexta alteração ao Regulamento Municipal de Urbanização, Edificação e Taxas entrará em vigor no dia seguinte após a publicação no
Diário da República.
4 de março de 2013. — O Presidente da Câmara, Eng.º António Jorge
Nunes.

Propõe-se proceder à introdução de nova redação ao preceituado
no n.º 6 do artigo 42.º do RMUET, Capítulo IX — Taxas — Secção I — Isenções Gerais, nos seguintes termos:

CAPÍTULO IX
Taxas
SECÇÃO I
Artigo 42.º
Isenções Gerais
6 — Na área de intervenção do Plano de Pormenor da Zona Histórica I, designada no Plano de Urbanização da cidade de Bragança
como UOPG-I, ficam isentas do pagamento das taxas de urbanização e
edificação previstas na tabela anexa ao regulamento. Na UOPG — II as
taxas previstas na tabela anexa serão reduzidas em 50%.
306802204

Sexta alteração ao Regulamento Municipal
de Urbanização, Edificação e Taxas (RMUET)
Nota justificativa

MUNICÍPIO DA CALHETA
Aviso n.º 3633/2013

(Nos termos do artigo 116.º do Código
do Procedimento Administrativo)
Nos termos do disposto no n.º 6 do artigo 42.º da 1.ª Alteração do
Regulamento Municipal de Urbanização Edificação e Taxas (doravante
designado por RMUET), são previstos benefícios aos proprietários de
imóveis na aplicação de redução de taxas urbanísticas em 50% na zona
delimitada por UOPG2, nos termos da planta de zonamento do Plano de
Urbanização da cidade de Bragança, ou 75%, na zona delimitada pelo
Plano de Pormenor da Zona Histórica I.
Considerando que o programa de incentivos à reabilitação de imóveis
degradados promovida pelo Município desde o ano de 2003, teve uma
resposta positiva por parte dos proprietários dos imóveis, traduzida na
reabilitação/recuperação/reconstrução de 36 edifícios, dos quais 29 inseridos em área definida em Plano de Pormenor da Zona Histórica I;
Considerando a necessidade de continuar a revitalizar o centro histórico da cidade, por forma a garantir uma capacidade de resposta à
regeneração social e económica;
Considerando a atual situação económica do país, com grande penalização fiscal para os cidadãos e a necessidade de aliviar as famílias de
encargos decorrentes da conservação/beneficiação do seu património
edificado;

Em cumprimento da alínea c) do art. 37.º da Lei n.º 12-A/2008, de
27 de fevereiro, adaptada à Administração Local, pelo Decreto-Lei
n.º 209/2009 de 3 de setembro, ao abrigo do art. 73.º da Lei n.º 169/99,
de 18 de setembro, alterada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de janeiro, por
meu despacho datado de 31 de janeiro p.p., deferi o pedido de exoneração das funções de Chefe do meu Gabinete de Apoio Pessoal, Paula
Maria Azevedo Silva, Coordenadora Técnica do mapa de pessoal, deste
Município, com efeitos a 01 de fevereiro corrente.
6 de fevereiro de 2013. — O Presidente, Aires António Fagundes
Reis.
306769085

MUNICÍPIO DE CANTANHEDE
Aviso n.º 3634/2013
Maria Helena Rosa de Teodósio e Cruz Gomes de Oliveira, Vice-presidente da Câmara Municipal de Cantanhede, torna público, nos
termos e para efeitos do disposto na alínea d) do n.º 4 do artigo 148.º
do Decreto-Lei n.º 380/99, de 22 setembro, com a redação dada pelo

