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Deliberação n.º 1364/2014

Por deliberação do conselho de administração do Centro Hospitalar
do Porto, E. P. E., de 26 de fevereiro de 2014:
Ângelo Ferreira Gomes da Encarnação, assistente graduado de
ortopedia, em regime de contrato de trabalho em funções públicas por
tempo indeterminado — autorizada a passagem ao regime especial
de trabalho a tempo parcial, 27 horas semanais, para o período de
1 de março a 31 de dezembro de 2014, nos termos do artigo 46.º da
Lei n.º 83-C/2013, de 31 de dezembro (Orçamento do Estado para
2014).
12 de junho de 2014. — A Diretora do Serviço de Gestão de Recursos
Humanos, Maria Fernanda Ferreira de Oliveira Manarte.
207901472

CENTRO HOSPITALAR DE VILA NOVA DE GAIA/ESPINHO, E. P. E.
Aviso n.º 7489/2014
Por deliberação do Conselho de Administração do Centro Hospitalar
de Vila Nova de Gaia/Espinho, E. P. E., de 03/04/2014, foram nomeados

os seguintes Diretores de Serviço, com efeitos imediatos, nos termos do
n.º 4 do artigo 31.º do Regulamento Interno:
Maria Alzira Fonseca Ferrão — Anestesiologia
Maria da Graça Fernandes de Sá Ramalho — Ginecologia/Obstetrícia
João Carlos Esteves Fernandes — Nefrologia
19 de junho de 2014. — O Presidente do Conselho de Administração,
Prof. Doutor Silvério dos Santos Brunhoso Cordeiro.
207905482

UNIDADE LOCAL DE SAÚDE DO LITORAL ALENTEJANO, E. P. E.
Deliberação n.º 1365/2014
Por deliberação do Conselho de Administração da Unidade Local de
Saúde do Litoral Alentejano, E. P. E. de 22 de abril de 2014, foi autorizada
a acumulação de funções privadas à Técnica de Diagnóstico e Terapêutica
de 1.ª classe na área de Fisioterapia, Carla Sofia Cruzinha de Sousa, nos
termos da legislação em vigor, como assistente convidada no Instituto Politécnico de Setúbal. (Isento de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)
19 de junho de 2014. — A Presidente do Conselho de Administração,
Maria Joaquina Matos.
207903546

PARTE H
MUNICÍPIO DE ALBERGARIA-A-VELHA

MUNICÍPIO DE CANTANHEDE

Aviso n.º 7490/2014

Aviso n.º 7493/2014

Para os devidos efeitos se torna pública a cessação do procedimento
concursal comum para constituição de relação jurídica de emprego
público por tempo determinado — termo resolutivo certo, pelo período
de um ano, eventualmente renovável, para ocupação de 1 posto de trabalho de Técnico Superior (área de segurança comunitária), anulado por
deliberação da Câmara Municipal de 04 de junho de 2014.

Em cumprimento do disposto no artigo 37.º da Lei n.º 12-A/2008,
de 27 de fevereiro, torno público que cessou, em 31 de maio de 2014,
a comissão de serviço do dirigente intermédio de 2.º Grau, Chefe de
Divisão de Gestão Urbanística — Nuno Jorge Rocha Nogueira.

13 de junho de 2014. — O Presidente da Câmara Municipal, António
Augusto Amaral Loureiro e Santos.
307894329

MUNICÍPIO DE ALCOUTIM
Aviso (extrato) n.º 7491/2014
Em cumprimento do disposto na alínea d) do n.º 1 do artigo 37.º da Lei
n.º 12-A/2008, de 27 de fevereiro, torno público que cessou, por motivos de
aposentação, a relação jurídica de emprego público por tempo indeterminado
do trabalhador a seguir identificado: João Manuel Pereira — carreira/categoria de Assistente Operacional, posição remuneratória 8 e nível remuneratório 8, correspondente a €837,60 (oitocentos e trinta e sete euros e sessenta
cêntimos) da tabela remuneratória única, com efeitos a 1 de abril de 2014.
11 de junho de 2014. — O Presidente da Câmara, Osvaldo dos Santos
Gonçalves.
307890002

16 de junho de 2014. — A Vice-Presidente da Câmara, com competências delegadas, Maria Helena Rosa de Teodósio e Cruz Gomes
de Oliveira.
307892028

MUNICÍPIO DE FIGUEIRA DE CASTELO RODRIGO
Despacho n.º 8350/2014
Paulo José Gomes Langrouva, Presidente da Câmara Municipal de
Figueira de Castelo Rodrigo, torna público, que a Assembleia Municipal
aprovou na sua sessão ordinária realizada a 24 de abril de 2014, nos termos e efeitos constantes da alínea k), do n.º 1 do artigo 33.º e alínea g), do
n.º 1, do artigo 25.º da Lei n.º 75/2014, de 12 de setembro, sob proposta
aprovada em reunião ordinária da Câmara Municipal realizada a 23 de
abril de 2014, o Regulamento da Organização dos Serviços Municipais
do Município de Figueira de Castelo Rodrigo, o qual faz parte integrante
do presente Despacho e que aqui se dá como transcrito.
26 de maio de 2014. — O Presidente da Câmara, Paulo José Gomes
Langrouva.

MUNICÍPIO DE ALVITO

Regulamento da Organização dos Serviços Municipais

Aviso n.º 7492/2014

Preâmbulo

Para os devidos efeitos legais, torna-se público que em cumprimento
do disposto na alínea d) do n.º 1 do artigo 37.º da Lei n.º 12-A/2008, de
27/02, que a relação jurídica de emprego público existente, entre esta
Autarquia e os trabalhadores António José Rodrigues Amaro e António
Afonso Raposo cessou, por motivo de aposentação.

Para cumprir o objetivo da prossecução do interesse público ao
nível local, os municípios deverão dispor de serviços municipais
organizados em moldes que lhes permitam dar resposta às solicitações decorrentes das suas atribuições. Neste contexto, revela-se
sobremaneira relevante o processo de descentralização de atribuições,
em diversos domínios, da administração central para as autarquias
locais. Este processo vem exigir modelos de funcionamento e repartição de competências que sejam capazes de, num contexto de
autêntico estrangulamento financeiro, responder de forma económica,

2 de junho de 2014. — O Presidente da Câmara, António João Feio
Valério.
307875212

