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(www.bep.gov.pt), até ao 1.º dia útil seguinte à presente publicação, na 
página eletrónica da ARS Alentejo, I. P. (www.arsalentejo.min -saude.pt), 
a partir da presente data e em jornal de expansão nacional, por extrato, no 
prazo máximo de três dias úteis contados da data da presente publicação.

22 de novembro de 2016. — A Vogal do Conselho Diretivo, Paula 
Alexandra Ângelo Ribeiro Marques.

210044423 

 Despacho n.º 14560/2016
Por despacho de S. Ex.ª o Secretário de Estado da Saúde, proferido 

em 16/09/2016, foi autorizada a consolidação da mobilidade interna 
na categoria, da enfermeira, Maria Clara Ribeiro Filipe, ao abrigo do 
n.º 3 do artigo 99.º da Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas 
(LTFP), aprovada pela Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, do mapa de 
pessoal do Instituto de Segurança Social, I. P., para o mapa de pessoal 
do Agrupamento de Centros de Saúde do Alentejo Central da Admi-
nistração Regional de Saúde do Alentejo, I. P., com efeitos a 01 de 
novembro de 2016.

22 de novembro de 2016. — A Vogal do Conselho Diretivo, Paula 
Alexandra Ângelo Ribeiro Marques.

210041718 

 Instituto Português do Sangue 
e da Transplantação, I. P.

Aviso n.º 15122/2016
Nos termos e para os efeitos previstos no n.º 6 do artigo 36.º da Porta-

ria n.º 83 -A/2009, de 22 de janeiro, alterada e republicada pela Portaria 
n.º 145 -A/2011, de 6 de abril, conjugado com o n.º 6 do artigo 46.º da 
LTFP, aprovada em anexo à Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, na sua 
redação atual, torna -se público que, por despacho de 07 de novembro 
de 2016, do Presidente do Conselho Diretivo do Instituto Português do 
Sangue e da Transplantação, IP, no exercício das competências que lhe 
estão atribuídas, foi homologada a avaliação final do período experimen-
tal do trabalhador do quadro infra, da carreira dos Técnicos Superiores 
de Saúde (ramo de laboratório), categoria de Assistente, em exercício 
de funções neste Instituto, na sequência de celebração de contrato de 
trabalho em funções públicas, por tempo indeterminado. 

Nome Avaliação
final

Filipe Jorge Luig Marques Ribeiro  . . . . . . . . . . . . . . . . . 17,47

 11 de novembro de 2016. — A Diretora do Departamento de Recursos 
Humanos, Maria Beatriz Sanches Faxelha.

210045233 

 Aviso n.º 15123/2016
Nos termos do disposto na alínea b) do n.º 1 e n.º 2 do artigo 4.º da 

Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, na sua atual redação, torna -se público 
que, por acordo entre as partes (despachos do Presidente do Conselho 
Diretivo do Instituto Português do Sangue e da Transplantação, I. P., de 
12/10/2016, e do Conselho de Administração dos Serviços Municipa-
lizados de Águas e Transportes da Câmara Municipal de Portalegre, de 
07/11/2016), foi consolidada definitivamente a mobilidade na categoria 
do Assistente Técnico Miguel José Chambel Vicente, no mapa de pessoal 
deste Instituto, nos termos do artigo 99.º da LTFP, aprovada em anexo 
à Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, na sua redação atual, com efeitos a 
partir do dia 08 de novembro de 2016, ficando o trabalhador posicionado 
na 6.ª posição remuneratória da categoria, nível remuneratório 11 da 
tabela remuneratória única.

11 de novembro de 2016. — A Diretora do Departamento de Recursos 
Humanos, Maria Beatriz Sanches Faxelha.

210045274 

 Aviso n.º 15124/2016
Em cumprimento do disposto na alínea d) do n.º 1 do artigo 4.º da 

Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, na sua redação atual, torna -se público 
que o Assessor de Saúde, da carreira dos Técnicos Superiores de Saúde, 

José Fernando Monteiro Teixeira, cessou funções, com efeitos à data de 
15 de julho de 2016, por motivo de falecimento.

16 de novembro de 2016. — A Diretora do Departamento de Recursos 
Humanos, Maria Beatriz Sanches Faxelha.

210045403 

 PLANEAMENTO E DAS INFRAESTRUTURAS

Comissão de Coordenação e Desenvolvimento 
Regional do Algarve

Aviso (extrato) n.º 15125/2016
Tendo sido publicada, pelo Aviso (extrato) n.º 13641/2015 (Diário 

da República, 2.ª série, n.º 230, de 24 de novembro, de 2015) a cons-
tituição da Comissão Consultiva (CC) ao procedimento de revisão 
do Plano Diretor Municipal de Tavira e, nessa sequência, solicitada a 
integração da Câmara Municipal de São Brás do Alportel (CM SBA), 
procede-se à alteração da composição da Comissão Consultiva, com a 
sua republicação.

Assim, por despacho de 3 de maio de 2016 do Presidente da Comissão 
de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Algarve, exarado nos 
termos do disposto nos n.º 1 do artigo 5.º da Portaria n.º 277/2015, de 
10 de setembro, foi alterada a composição da Comissão Consultiva do 
Plano Diretor Municipal de Tavira, a qual será presidida pelo repre-
sentante da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional 
do Algarve, e cuja composição integra um representante das seguintes 
entidades e serviços:

1 — Entidade responsável pela revisão do Plano (alínea a), n.º 1, do 
artigo 7.º da Portaria n.º 277/2015, de 10 de setembro):

Câmara Municipal de Tavira

2 — Representantes dos serviços e entidades da administração di-
reta ou indireta do Estado que asseguram a prossecução dos interesses 
públicos setoriais com relevância na área de intervenção do plano e 
representantes dos serviços e entidades da administração direta ou in-
direta do Estado às quais, em virtude das suas responsabilidades am-
bientais específicas, possam interessar os efeitos ambientais resultantes 
da aplicação do plano (alíneas b) e c), n.º 1, do artigo 7.º da Portaria 
n.º 277/2015, de 10 de setembro):

Administração dos Portos de Sines e do Algarve, S. A.  — APS
Administração Regional de Saúde do Algarve
Agência Portuguesa do Ambiente/Administração — Hidrográfica 

Regional do Algarve (APA/ARH Algarve)
Autoridade Nacional de Comunicações (ANACOM)
Autoridade Nacional de Proteção Civil (ANPC)
Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Algarve 

(CCDR)
Direção Regional de Agricultura e Pescas do Algarve (DRAP)
Direção Regional de Cultura do Algarve (DRC)
Direção de Serviços da Região do Algarve do Ministério da Educação 

e da Ciência (DSR Algarve Educação)
Direção — Geral de Agricultura e Desenvolvimento Rural 

(DGADR)
Direção — Geral de Energia e Geologia (DGEG)
Direção -Geral do Território
DOCAPESCA, Portos e Lotas
Polícia de Segurança Pública (PSP)
IAPMEI — Agência para a Competitividade e Inovação, I. P.,
Infraestruturas de Portugal, S. A.  — Gestão Regional de Beja e 

Faro
Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas, I. P. (ICNF)
Instituto da Mobilidade e Transportes Terrestre, I. P. (IMTT)
Instituto Português do Desporto e Juventude, I. P. (IPDJ)
Instituto da Segurança Social, IP (ISS) — Centro Distrital de Faro
Turismo de Portugal, I. P. (TP)

(o Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana, I. P., não consta da 
lista uma vez que informou pelo n.º 627981, de 2.12.2015 que por racio-
nalização de recursos não participa nas CC de revisão dos PDM).

3 — Representantes da respetiva Assembleia Municipal e das Câmaras 
Municipais dos municípios vizinhos (alíneas d) e e), n.º 1, do artigo 7.º 
da Portaria n.º 277/2015, de 10 de setembro):

Assembleia Municipal de Tavira (AMT)
Câmara Municipal de Alcoutim CMA)
Câmara Municipal de Castro Marim (CMCM)


