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Minho, E. P. E., em regime de Contrato de Trabalho em Funções Públi-
cas por Tempo Indeterminado — autorizada a redução de uma hora do 
seu horário semanal (de 38 horas para 37 horas semanais), nos termos 
do disposto do n.º 10 do artigo 24.º do Decreto -Lei n.º 73/90 de 06 de 
março, com a nova redação dada pelo n.º 13 do artigo 24.º do Decreto-
-Lei n.º 44/07 de 23 de fevereiro, e Circular Informativa n.º 6/2010 da 
ACSS de 06 de junho.

25 de fevereiro de 2016. — O Presidente do Conselho de Adminis-
tração, Dr. António Franklim Ribeiro Ramos.

209386105 

 UNIDADE LOCAL DE SAÚDE DE MATOSINHOS, E. P. E.
Deliberação (extrato) n.º 301/2016

Por deliberação do Conselho de Administração de 11 de fevereiro de 
2016, foi autorizado o regresso antecipado ao serviço em consequência 
do término de licença sem remuneração, à Enfermeira Maria José Alves 
Santos, a partir de 10 de fevereiro de 2016.

25 de fevereiro de 2016. — O Diretor do Departamento de Gestão de 
Recursos Humanos e Gestão Documental, Manuel Alexandre Costa.

209386851 

PARTE H

 MUNICÍPIO DO BARREIRO

Aviso (extrato) n.º 2863/2016
Em cumprimento do disposto no artigo 4.º da Lei 35/2014 de 20 de 

junho, torno público que na sequência do procedimento concursal na 
categoria de Assistente Operacional ref. 01/15, aberto por aviso publi-
cado no Diário da República, n.º 100, 2.ª série de 25/05/2015; foram 
celebrados contratos de trabalho em funções públicas a termo incerto, 
nos termos do artigo 56.º da Lei n.º 35/2014 de 20 de junho, com as 
trabalhadoras Carla Marina Brazão Andraz, Teresa Cristina Rosa Palma 
Rosário com efeitos a 22/02/2016, e Ana Maria Clemente Caeiro com 
efeitos a 23/2/2016 e a remuneração correspondente à 1.ª posição e ao 
1.º nível, da tabela remuneratória única.

24 de janeiro de 2016. — A Vereadora, no uso da competência de-
legada, Sónia Lobo.

309381489 

 MUNICÍPIO DE BENAVENTE

Aviso n.º 2864/2016

Licenças sem remuneração
Em cumprimento do disposto no artigo 281.º da LTFP, aprovada pela 

Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, torna -se público que, por meus despa-
chos datados de 03 -02 -2016 e 05 -02 -2016, foram autorizadas licenças 
sem remuneração, às trabalhadoras desta autarquia, Ana Margarida 
David Palmar, técnica superior, e Cláudia Filipe Bispo Paulo, assistente 
operacional, a partir de 23 de fevereiro e 22 de fevereiro de 2016, pelo 
período de 11 meses, respetivamente.

5 de fevereiro de 2016. — O Presidente da Câmara Municipal, Carlos 
António Pinto Coutinho.

309381326 

 MUNICÍPIO DE BRAGA

Aviso n.º 2865/2016
Dr. Ricardo Bruno Antunes Machado Rio, Presidente da Câmara 

Municipal de Braga:
Torna público que a Câmara Municipal na sua reunião ordinária 

realizada no dia 15 de fevereiro do corrente ano, deliberou aprovar 
e remeter a audiência dos interessados e discussão pública o Código 
Regulamentar do Município de Braga.

Assim, nos termos dos artigos 100.º e 101.º do Código do Procedi-
mento Administrativo, submete -se o referido Código Regulamentar, a 
audiência dos interessados e consulta pública, pelo prazo de 30 dias úteis, 
contados a partir da data da publicação do presente edital na 2.ª série 
do Diário da República.

Durante o período de consulta pública, os interessados poderão 
apresentar, por escrito, as sugestões que entendam convenientes, diri-
gidas ao Presidente da Câmara Municipal, ficando o Código Regula-

mentar disponível para consulta no site institucional do Município em 
www.cm -braga.pt, bem como, no balcão único da Câmara Municipal, 
em formato papel.

Para constar se mandou passar o presente edital e outros de igual teor 
que vão ser afixados nos lugares de estilo e no site do Município.

17 -02 -2016. — O Presidente da Câmara Municipal de Braga, 
Dr. Ricardo Rio.

309382217 

 MUNICÍPIO DE CABECEIRAS DE BASTO

Edital (extrato) n.º 203/2016
Francisco Luís Teixeira Alves, presidente da Câmara Municipal de Ca-

beceiras de Basto, torna público, que nos termos dos artigos 100.º e 101.º 
do Código do Procedimento Administrativo, aprovado pelo Decreto -Lei 
n.º 4/2015, de 7 de janeiro, a Câmara Municipal deliberou na sua reunião 
de 12 de fevereiro de 2016, submeter a consulta pública, pelo prazo de 
30 dias, contados do dia seguinte ao da publicação do presente Edital na 
2.ª série do Diário da República, o projeto de regulamento do concurso 
literário — conto infantil de Cabeceiras de Basto, cujo texto se encontra 
disponível para consulta nos Claustros do Edifício da Câmara Muni-
cipal, nas freguesias bem como na página oficial deste Município. No 
âmbito da consulta pública serão consideradas todas as propostas que 
forem apresentadas por via eletrónica dirigidas ao Senhor Presidente da 
Câmara, podem ainda ser entregues em mão no Serviço de Atendimento 
Único (SAU), ou enviadas por correio registado com aviso de receção.

Para constar se publica o presente edital e outros de igual teor, que 
vão ser afixados nos lugares públicos do costume.

16 de fevereiro de 2016. — O Presidente da Câmara Municipal, 
Francisco Luís Teixeira Alves.

309373672 

 Edital (extrato) n.º 204/2016
Francisco Luís Teixeira Alves, presidente da Câmara Municipal de Ca-

beceiras de Basto, torna público, que nos termos dos artigos 100.º e 101.º 
do Código do Procedimento Administrativo, aprovado pelo Decreto -Lei 
n.º 4/2015, de 7 de janeiro, a Câmara Municipal deliberou na sua reunião 
de 12 de fevereiro de 2016, submeter a consulta pública, pelo prazo de 
30 dias, contados do dia seguinte ao da publicação do presente Edital 
na 2.ª série do Diário da República, o projeto de regulamento da Agro 
Basto Exposição/Feira das Atividades Económicas de Basto, cujo texto 
se encontra disponível para consulta nos Claustros do Edifício da Câmara 
Municipal, nas freguesias bem como na página oficial deste Município. 
No âmbito da consulta pública serão consideradas todas as propostas que 
forem apresentadas por via eletrónica dirigidas ao Senhor Presidente da 
Câmara, podem ainda ser entregues em mão no Serviço de Atendimento 
Único (SAU), ou enviadas por correio registado com aviso de receção.

Para constar se publica o presente edital e outros de igual teor, que 
vão ser afixados nos lugares públicos do costume.

16 de fevereiro de 2016. — O Presidente da Câmara Municipal, 
Francisco Luís Teixeira Alves.

309373631 


