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3 — A Infraestruturas de Portugal, S. A. não tem quaisquer paga-
mentos em atraso.

4 — Os encargos inerentes à celebração do contrato envolvem apenas 
receitas próprias da Infraestruturas de Portugal, S. A.

2015 -10 -29. — O Conselho de Administração Executivo, Vanda 
Nogueira, administradora — Alberto Diogo, administrador.
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 UNIDADE LOCAL DE SAÚDE DO BAIXO ALENTEJO, E. P. E.

Deliberação (extrato) n.º 2316/2015
Por deliberação do Conselho de Administração da Unidade Local de 

Saúde do Baixo Alentejo, E. P. E., de 26 de novembro de 2015:
Pedro Camilo Araújo Lima Vasconcelos, Assistente Graduado de 

Medicina Geral e Familiar, autorizada a redução de uma hora no seu 
horário semanal (de 38 para 37 horas semanais), ao abrigo do n.º 10 do 
artigo 31.º do Decreto -Lei n.º 73/90, de 6 de março, em vigor nos termos 
do n.º 3 do artigo 32.º do Decreto -Lei n.º 177/2009, de 4 de agosto, e 
alínea b) do n.º 2 da Circular Informativa n.º 6/2010, de 6 de junho da 

 UNIDADE LOCAL DE SAÚDE DO NORTE ALENTEJANO, E. P. E.

Deliberação (extrato) n.º 2317/2015
Por deliberação de 22 de outubro de 2015 do Conselho de Admi-

nistração da Unidade Local de Saúde do Norte Alentejano, EPE, foi 
autorizada a denúncia do contrato de trabalho em funções públicas por 
tempo indeterminado ao Assistente Graduado Sénior Hospitalar, área 
de Medicina Interna Carlos Fernandes Baeta, ao abrigo do n.º 1 do 
artigo 304.º da Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, com efeitos a partir de 
30 de novembro de 2015.

7 de dezembro de 2015. — A Presidente do Conselho de Administra-
ção, Dr.ª Dorinda Maria Carvalho Gomes Calha.

209193999 

ACSS, com efeitos a 24 de outubro de 2015. (Isento de fiscalização 
prévia do Tribunal de Contas.)

11 de dezembro de 2015. — A Presidente do Conselho de Adminis-
tração, Margarida Rebelo da Silveira.
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PARTE H

 MUNICÍPIO DE ALJEZUR

Aviso n.º 14944/2015

Elaboração do Plano de Pormenor de Vale da Telha
José Manuel Velhinho Amarelinho, presidente da Câmara Municipal 

de Aljezur:
Faz público que a Câmara Municipal de Aljezur, com o endereço 

postal no edifício dos Paços do Concelho, rua Capitão Salgueiro Maia, 
8670 -005 Aljezur, telef. n.º 282990010, fax n.º 282990011 e endereço 
eletrónico geral@cm -aljezur.pt, na sua reunião extraordinária realizada 
no dia 18/11/2015, deliberou, de acordo com o n.º 1 do artigo 76.º do 
Decreto -Lei n.º 80/2015, de 14 de maio, promover a elaboração do 
«Plano de Pormenor de Vale da Telha», fixar o prazo de 2 (dois) anos 
para a sua elaboração, bem como, estabelecer o período de participação de 
15 (quinze) dias úteis, contados a partir do dia seguinte ao da publicação 
do presente aviso no Diário da República, para formulação de sugestões 
e apresentação de informações sobre quaisquer questões que possam 
ser consideradas no âmbito do respetivo procedimento de elaboração.

Durante o período fixado para a participação, que poderá revestir 
qualquer meio escrito, poderão os interessados consultar os elementos 
que constituem este processo, no Departamento Técnico de Obras e 
Urbanismo desta Câmara Municipal, no endereço acima referido, entre 
as 9:00 e as 15:30 horas.

9 de dezembro de 2015. — O Presidente da Câmara, José Manuel 
Velhinho Amarelinho.

Ata
A Câmara Municipal de Aljezur, em reunião Extraordinária de de-

zoito de novembro de dois mil e quinze, tomou a seguinte deliberação:
Planos de Pormenor de Vale da Telha:
Pelo Senhor Presidente da Câmara foi apresentada a Proposta que a 

seguir se transcreve:

«Proposta

Elaboração de Plano de Pormenor cujo procedimento cadu-
cou por força do número sete, do artigo setenta e seis, 
do Decreto -Lei número oitenta barra dois mil e quinze, de 
catorze de maio.

Um — Considerando o disposto no número sete, do artigo setenta e 
seis, do Decreto -Lei número oitenta barra dois mil e quinze, de catorze 
de maio, encontra -se caducado o procedimento para a elaboração dos 

Planos de Pormenor de Vale da Telha, cuja deliberação para a sua 
elaboração foi de dez de dezembro de dois mil e nove;

Dois — Considerando que o procedimento para a elaboração de 
tal plano sempre se manteve ativo;

Três — Considerando o interesse público da documentação pro-
duzida ao longo da elaboração do plano;

Proponho à Câmara Municipal que delibere a elaboração deste 
plano de ordenamento municipal, fixando, em conformidade com 
o que dispõe o artigo setenta e seis, número um, deste diploma o 
seguinte:

O prazo de elaboração do mesmo é fixado em dois anos e o período 
de participação em quinze dias úteis, mandando publicar no Diário 
da República e divulgar através da comunicação social (um jornal 
regional e um jornal nacional) da plataforma colaborativa de gestão 
territorial e no sítio da internet da Câmara Municipal.

Mais proponho,
Que para o novo procedimento se utilize no processo toda a docu-

mentação já produzida no procedimento caducado, que, por razões 
de interesse público sirva ao novo plano.»

A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a presente proposta.
Está conforme o original.
09 de dezembro de 2015. — O Chefe da Divisão Administrativa e de 

Recursos Humanos, Dr. José da Silva Gregório.
609188296 

 Aviso n.º 14945/2015

Elaboração do Plano de Pormenor da Área de Intervenção
Específica de Equipamentos

e Uso Turístico a Norte de Aljezur (Zona Desportiva)
José Manuel Velhinho Amarelinho, presidente da Câmara Municipal 

de Aljezur:
Faz público que a Câmara Municipal de Aljezur, com o endereço 

postal no edifício dos Paços do Concelho, rua Capitão Salgueiro Maia, 
8670 -005 Aljezur, telef. n.º 282 990 010, fax n.º 282 990 011 e endereço 
eletrónico geral@cm -aljezur.pt, na sua reunião extraordinária realizada 
no dia 18/11/2015, deliberou, de acordo com o n.º 1 do artigo 76.º do 
Decreto -Lei n.º 80/2015, de 14 de maio, promover a elaboração do 
“Plano de Pormenor da Área de Intervenção Específica de Equipa-
mentos e Uso Turístico a Norte de Aljezur (Zona Desportiva)”, fixar o 
prazo de 2 (dois) anos para a sua elaboração, bem como, estabelecer o 
período de participação de 15 (quinze) dias úteis, contados a partir do 
dia seguinte ao da publicação do presente aviso no Diário da República, 
para formulação de sugestões e apresentação de informações sobre 
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