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ativamente uma política de igualdade de oportunidades entre homens 
e mulheres no acesso ao emprego e na progressão profissional, provi-
denciando escrupulosamente no sentido de evitar toda e qualquer forma 
de discriminação.»

16 — Dar -se -á cumprimento ao previsto no n.º 3, artigo 3.º do Decreto-
-Lei n.º 29/2001 de 3/02, ou seja, o candidato com deficiência tem 
preferência em igualdade de classificação, devendo para tal declarar 
no requerimento de admissão, sob compromisso de honra, o respetivo 
grau de incapacidade e o tipo de deficiência e os meios de comunica-
ção/expressão a utilizar no processo de seleção, sendo dispensada a 
apresentação imediata de documento comprovativo.

17 — Nos termos do disposto no n.º 1 do artigo 19.º da Porta-
ria n.º 83 -A/2009, de 22 de janeiro, na redação dada pela Portaria 
n.º 145 -A/2011, de 06 de abril, o presente aviso será publicitado na 
Bolsa de Emprego Público (www.bep.gov.pt), no 1.º dia útil seguinte 
à presente publicação, na página eletrónica da Câmara Municipal de 
Gondomar e por extrato, no prazo máximo de três dias úteis contado 
da mesma data, num jornal de expansão nacional.

19 de junho de 2012. — Por delegação do Presidente da Câmara, a 
Diretora Municipal, Dr.ª Maria Germana de Sousa Rocha.
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 MUNICÍPIO DE IDANHA-A-NOVA

Aviso n.º 9158/2012
Nos termos e para os efeitos do n.º 6 do artigo 36.º da Portaria 

n.º 145 -A/2011, de 06 de abril, torna -se pública a lista unitária de orde-
nação final, referente ao procedimento concursal comum tendo em vista 
a ocupação de cinco postos de trabalho da carreira pluricategorial de 
assistente operacional, da categoria de assistente operacional, previstos 
e não ocupados, constante do Mapa de Pessoal da Câmara Municipal 
de Idanha -a -Nova, na modalidade de relação jurídica de emprego pú-
blico, titulado por contrato de trabalho em funções públicas por tempo 
indeterminado, aberto por Aviso n.º 22062/2011, publicado no Diário 
da República, 2.ª série, n.º 214, datado de 08 de novembro de 2011, 
homologada por meu despacho do dia 28 de maio de 2012.

Candidatos aprovados 

(Valores)

1.º Susana Maria Rebelo Valente e Silva . . . . . . . . . . . . . . . . . 16,80
2.º Carla Sofia Aguiar Ventura . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16,60
3.º Catarina Patrícia Cordeiro dos Santos  . . . . . . . . . . . . . . . . 15,70
4.º Lídia Maria Chambino Flores Amaral  . . . . . . . . . . . . . . . . 15,50
5.º Raquel Rechena Esteves . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14,80
6.º Mário José Milheiro Raposo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14,70
7.º Maria de Lurdes Ressurreição Cabral. . . . . . . . . . . . . . . . . 14,50
8.º Maria do Almortão Cordeiro Martins Carvalho . . . . . . . . . 13,40
9.º Paula Cristina Aleixo Ferreira Mendes Pintado . . . . . . . . . 11,90
10.º Zélia Maria Gregório Ramos  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11,70
11.º Maria Amélia Matos Ruivo de Carvalho  . . . . . . . . . . . . . 11,50

 Candidatos excluídos
Por terem obtido classificações inferiores a 9,5 valores, no Método 

de Seleção — Prova Escrita de Conhecimentos:
Alexandra Isabel Rebelo do Carmo Chorincas;
António dos Santos Ramalho;
Carlos Pedro André Afonso Ferreira;
Gildo Fortes Casimiro da Silva;
Jorge Daniel Pires da Costa;
Maria de Fátima de Sousa Rodrigues Manteigas;
Maria Manuela Criada Nunes Tavares;
Maria Manuela de Jesus Farinha;
Mónica Cristina de Deus Mendes Gomes;
Nuno Rijo Martins;
Sílvia da Silva Duarte;
Vítor Filipe André Reis.

Por não terem comparecido ao Método de Seleção — prova escrita 
de conhecimentos, para o qual foram convocados através de ofício 
registado com aviso de receção:

Hugo Filipe Ribeiro Rolo;
João Miguel Dias Salcedas;
Micaela Cristina da Costa Canilho Belo;
Patrícia da Conceição de Deus;

Sandra Sofia Nunes Amaral;
Vítor José Rijo Perreira Alves.
28 de maio de 2012. — O Presidente da Câmara, Eng.º Álvaro José 

Cachucho Rocha.
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 MUNICÍPIO DE LOURES

Aviso n.º 9159/2012

Área de Reabilitação Urbana de Sacavém
João Pedro de Campos Domingues, Vice -Presidente da Câmara Munici-

pal de Loures, torna público, no âmbito das competências subdelegadas pelo 
Senhor Presidente da Câmara Municipal de Loures através do Despacho 
n.º 63/PRES de 12 de janeiro de 2011 que, nos termos do disposto no n.º 5 
do artigo 14.º do Decreto -Lei n.º 307/2009, de 23 de outubro, torna  -se 
público que a assembleia municipal de Loures aprovou por maioria, na sua 
4.ª Sessão Extraordinária, de 17 de maio de 2012, a delimitação da área de 
reabilitação urbana de Sacavém e respetiva estratégia de reabilitação.

O processo poderá ser consultado no edifício do Departamento de 
Planeamento e Gestão Urbanística, Rua Ilha da Madeira, n.º 4, r/c, 
2670 -501 Loures e na página da Internet da Câmara Municipal de Loures 
(www.cm -Loures.pt).

21 de junho de 2012. — O Vice -Presidente, João Pedro Domingues.

Área de Reabilitação Urbana de Sacavém

Introdução
A Câmara Municipal de Loures, reconhecendo a existência de uma 

área do território municipal onde se verificavam fortes insuficiências 
urbanísticas, promoveu a declaração da área crítica de recuperação e 
reconversão urbanística (ACRRU) de Moscavide, Portela, Prior Velho 
e Sacavém, através do Decreto n.º 2/2009, publicado no Diário da 
República n.º 28 — 2.ª série, de 10 de fevereiro.

Alguns meses mais tarde foi publicado o regime jurídico da reabilitação 
urbana (RJRU), no Decreto -Lei n.º 307/2009, de 23 de outubro. Este 
diploma estabeleceu, no seu artigo 78.º, um regime transitório para as 
ACRRU criadas ao abrigo do Decreto -Lei n.º 794/76, de 5 de novembro, as 
quais deveriam ser convertidas em uma ou mais áreas de reabilitação urbana 
(ARU) nos termos do RJRU, no prazo de dois anos após a entrada em vigor 
do diploma, após o que caducaria o decreto de classificação da ACRRU.

Neste contexto, o município de Loures decidiu converter a ACRRU 
de Moscavide, Portela, Prior Velho e Sacavém em duas ARU, em ins-
trumento próprio — ARU de Moscavide e ARU de Sacavém — consti-
tuindo o presente documento a estratégia de reabilitação urbana da ARU 
de Sacavém. A esta ARU corresponderá uma operação de reabilitação 
urbana simples, que consiste numa intervenção integrada de reabili-
tação urbana dirigindo -se primacialmente à reabilitação do edificado, 
num quadro articulado de coordenação e apoio da respetiva execução.

Pretende -se lançar as bases de uma intervenção municipal de reabi-
litação que responda aos desafios colocados pelo RJRU, reabilitando 
a edificação degradada, melhorando as suas condições de utilização e 
valorizando o património cultural. Tem -se em vista o desenvolvimento 
de uma experiência que possa consolidar -se e ser reproduzida em todo 
o território municipal.

II Apresentação
As freguesias orientais de Loures, pelo quadro de acessibilidades 

privilegiadas, quer terrestres, quer fluviais, afirmaram -se desde finais 
do século XIX como áreas de expansão urbana preferencial da cidade de 
Lisboa, apoiada sobretudo na fixação de população atraída pela dinâmica 
industrial polarizada nesta área.

A segunda metade do século XX e, em particular, a sua última década, 
trouxe mutações significativas. Sacavém sofreu intensa densificação 
construída, que contribuiu para sucessivas e profundas alterações tanto ao 
nível da morfologia do espaço urbano pré -existente como da estrutura do 
cadastro rústico. Essas mutações foram induzidas quer por intervenções 
operativas e construtivas extensas quer por instrumentos de planeamento 
e de reorganização territorial, entre os quais se destacam:

Construção da autoestrada A1 (início:1961);
Elevação de Sacavém a cidade (1997);
Entrada em vigor do Plano Diretor Municipal de Loures (1994);
Operação de renovação urbana na área da Expo98 (1998);
Construção da Ponte Vasco da Gama e dos nós viários de Sacavém 

e Portela (1998).

Este quadro de mutações concentradas no tempo e no espaço gerou 
bolsas urbanisticamente vulneráveis, contribuindo para a falta de coesão 
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espacial e territorial detetada e diagnosticada no plano regional de orde-
namento territorial da área metropolitana de Lisboa (PROTAML, 2002).

Entre as ações desenvolvidas pela Câmara com incidência neste território 
devem referir -se duas de maior vulto e com resultados mais significativos. 
A partir de 1989 e ao longo da década seguinte esteve ativo o Gabinete de 
Sacavém, criado com vista ao estudo e reabilitação do núcleo antigo me-
diante o desenvolvimento e execução de um plano de salvaguarda do qual 
resultaram intervenções de requalificação de espaços públicos centrais 
e o apoio à realização de obras de reabilitação em edifícios particulares.

Na primeira década do século XXI, no âmbito do programa integrado 
de qualificação das áreas suburbanas da Área Metropolitana de Lisboa 
(PROQUAL), foi requalificada a Avenida Estado da Índia e envolvente, 
procedendo -se ao reperfilamento da via, ao reordenamento do trânsito, 
à reformulação do estacionamento e dos espaços públicos existentes 
e à beneficiação das infraestruturas, valorizando do espaço público.

A revisão do PDM de Loures em curso tem vindo a aprofundar o 
diagnóstico e a caracterização dos desequilíbrios sociourbanísticos, 
desenvolvendo estudos diversos, nomeadamente sobre a coesão do 
modelo territorial e urbano e sobre as áreas urbanas degradadas, bem 
como sobre as áreas urbanas com valor patrimonial. Estes estudos refe-
renciam e reforçam potenciais positivos, relativos à polaridade da cidade 
de Sacavém, e negativos, que se prendem com a problemática da falta 
de coesão dessa polaridade, assente em desajustamentos complexos ao 
nível das infraestruturas, equipamentos, habitação, espaços públicos, 
salubridade/saúde pública e segurança.

É neste contexto que se mantém a necessidade de programar uma inter-
venção integrada no território de Sacavém através da delimitação de uma 
ARU e da execução da correspondente operação de reabilitação urbana, 
promovendo os seus potenciais positivos e, dessa forma, afirmando a iden-
tidade urbana da cidade de Sacavém no contexto municipal, intermunicipal 
e metropolitano.

III Limite e Dados Estatísticos
A ARU de Sacavém abrange uma área de 43,17 ha situada na fre-

guesia de Sacavém, englobando o núcleo antigo do aglomerado, a área 
de expansão envolvente e a faixa ribeirinha do rio Trancão adjacente a 
norte, conforme delimitação no desenho anexo.

Foi excluído daquele que seria o limite natural desta ARU o polígono 
do antigo quartel de Sacavém e franja confinante a sul, onde atualmente 
se encontra em fase avançada de elaboração um plano de pormenor que 
fixará as condições de transformação desta área. Tratar -se -á de uma 
operação de renovação fundamentalmente constituída por edificação 
nova que não se enquadra no conceito de reabilitação urbana, conforme 
definido no RJRU. 

  

Os resultados preliminares dos Censos 2011 na ARU de Sacavém 
são os seguintes (os dados relativos a subsecções apenas parcialmente 
integrantes da ARU foram estimados):

População residente: 8365;
Famílias: 3944;
Alojamentos: 4801;
Edifícios: 658.

IV Estratégia

1 — Enquadramento nas opções
de desenvolvimento urbano do município

Tanto o PDM de Loures em vigor como a sua revisão identificaram a 
ARU de Sacavém como uma área dominantemente urbanizada e edifi-
cada onde se deverá promover a consolidação e beneficiação do tecido 
urbano existente.

A revisão do PDM de Loures, especificamente, delimita uma subu-
nidade operativa de planeamento e gestão (SUOPG 13) que engloba a 
ARU de Sacavém, para a qual define os seguintes objetivos:

Regeneração urbana e ambiental da unidade;
Requalificação e reabilitação urbana através da intervenção no espaço 

público urbano e nos equipamentos públicos, do desenvolvimento, 
promoção e afirmação de centralidades locais e da requalificação do 
edificado e logradouros;

Beneficiação e integração das acessibilidades mediante a promoção 
da rede de transportes públicos, a integração e articulação dos diversos 
níveis de estrutura viária e a reestruturação da circulação e estaciona-
mento;

Valorização da estrutura ambiental mediante a concretização da estru-
tura ecológica urbana, a sua integração com a malha urbana, a valorização 
dos seus recursos endógenos e a criação de equipamentos com valências 
temáticas que contribuam para a sua preservação e valorização;

Promoção do reequilíbrio sociourbanístico, mediante a revitalização 
socioeconómica dos espaços urbanos degradados.

2 — Caracterização estratégica
A ARU de Sacavém pode dividir -se, em função das suas características 

morfológicas, em três áreas distintas:
Núcleo antigo de Sacavém, correspondente ao núcleo primitivo que 

mantém a estrutura urbana antiga já definida no século XVI, onde se 
concentram os principais valores patrimoniais da ARU;

Área de expansão envolvente do núcleo antigo de Sacavém, urbani-
zada e edificada entre as décadas de 60 e 70;

Faixa ribeirinha do rio Trancão e envolvente da Praça da República, 
correspondendo às áreas de cota mais baixa da ARU.

2.1 — Núcleo antigo de Sacavém.
Tecido edificado — Articulação de malha radial em volta do Largo 

5 de Outubro (nascente) com malha linear com desenvolvimento pela 
Rua Almirante Reis até à Travessa das Prioras (poente);

Edificado com tipologia multifamiliar dois e três pisos, na sua maioria 
em deficiente estado de conservação;

Pisos térreos destinados a comércio.

Espaço público — Alguns espaços públicos degradados e ou defi-
cientemente estruturados;

Perfis dos arruamentos estreitos e sem passeios na malha radial;
Espaços livres ocupados por estacionamento automóvel;
Articulação entre largos contíguos comprometida pela incoerência 

entre imagens urbanas, decorrente do diferente tratamento do espaço 
público e do mobiliário urbano;

Inexistência de parqueamento na maioria dos arruamentos;
Estacionamento desordenado nas faixas de rodagem;
Trânsito de atravessamento no centro.

Património — Diversos imóveis, arruamentos e largos notáveis.

Ambiente — Confronto de escalas com a envolvente direta densa-
mente urbanizada;

Tecido urbano cortado a poente pelo viaduto e nó de articulação da 
A1 com a CRIL, implantado a cota muito superior à cota dos arruamen-
tos; esta barreira física implica passagem em túnel sob a A1 e extenso 
corredor entre vias, para ligação pedonal ao Prior Velho;

A publicidade é excessiva, desregrada e desqualificada, perturbadora 
da qualidade urbana.

Ameaças — Núcleo antigo sujeito a forte pressão urbanística;
Edificado em processo de degradação acentuado; Limite da Área de Reabilitação Urbana de Sacavém (sem escala)
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Penetração do modelo de ocupação sobredensificador da envolvente 
no aglomerado, criando edifícios muito dissonantes, com escala esmaga-
dora relativamente ao conjunto de valor patrimonial, e espaços públicos 
com deficiências de salubridade.

Oportunidades — Existência de bolsas do tecido a completar com 
construção para uma melhor definição da malha urbana linear;

Atravessamento de percursos culturais e de recreio propostos no 
Plano Verde;

Proximidade do Parque das Nações e Parque do Trancão.

Pontos Fortes — Boas acessibilidades;
Estrutura urbana linear com hierarquias bem definidas e estrutura 

orgânica com centralidade e diversidade espacial;
Diversos edifícios e espaços públicos notáveis com potencial dina-

mizador local;
Percursos pedonais que podem ser ampliados a outros arruamentos.

Pontos Fracos — Edificado na generalidade em mau estado de con-
servação, com casos de edifícios em ruínas;

Conflitos de circulação peão -automóvel devido a passeios exíguos 
ou inexistentes nalguns troços e estacionamento automóvel insuficiente 
e desregrado;

Existência de trânsito de atravessamento no Largo 5 de Outubro;
Deficiente ligação ao tecido urbano da envolvente;
Publicidade excessiva e colocada de forma indiscriminada por todo 

o aglomerado.

2.2 — Área de expansão envolvente do núcleo antigo de Sacavém.
Tecido edificado — Vasta área densamente urbanizada, com volu-

metria geral de quatro ou cinco pisos, excecionalmente de 8 e12 pisos, 
com impacto negativo sobre o tecido antigo;

Concentração de pavilhões destinados a atividades apoiadas na EN 10 
a sul, onde a incompatibilidade de escalas é particularmente evidente.

Espaço público — Espaços públicos com deficiências funcionais e 
de salubridade;

Conflitos de circulação peão/automóvel;
Deficiente articulação viária com o tecido antigo.

Património — Impacto negativo sobre o núcleo antigo;
Existência de edifícios muito dissonantes, com escala esmagadora 

relativamente ao núcleo antigo de Sacavém, implantados em parcelas 
de grande dimensão resultantes da junção de pequenas parcelas do 
tecido mais antigo.

Ambiente — Existência de vazios urbanos correspondentes a áreas 
expectantes;

Área livre desqualificada e visualmente descontínua correspondente 
à faixa de servidão do canal da EPAL, suscetível de valorização como 
corredor verde.

Ameaças — Degradação do tecido urbano;

Oportunidades — Áreas expectantes, a completar;

Pontos Fortes — Bons acessos;

Pontos Fracos — Deficientes condições de circulação e de articulação 
viária com a envolvente;

Deficiente articulação de escala do edificado com o núcleo antigo;
Deficiências do espaço público.

2.3 — Faixa ribeirinha do rio Trancão e envolvente da Praça da República
Tecido edificado — Edificado da frente ribeirinha de 2/3 pisos em 

mau estado de conservação, com vários edifícios devolutos;
Decadência e descaracterização arquitetónica e funcional associada 

a atividades periféricas e funções suburbanas, tais como armazéns, 
garagens e habitação degradada;

Área livre desqualificada, ocupada por barracas, pombais e capoeiras 
enquadrando a EN 10 do lado poente.

Espaço público — Entrada da cidade;
Espaço problemático no que respeita à circulação viária e à capacidade 

de utilização pelo peão;
Deficiente aproveitamento e tratamento de espaços exteriores.

Ambiente — Zona de tráfego intenso de atravessamento;
Degradação generalizada do edificado e do espaço público.

Ameaças — Zona de tráfego intenso de atravessamento;
Degradação generalizada do edificado e do espaço público.

Oportunidades — Localização junto à foz do Trancão;
Proximidade de Lisboa/Parque das Nações.
Propostas do plano de pormenor do Antigo Quartel de Sacavém para 

a Praça da República e envolvente;
Boas ligações à região;
Possibilidade de localização de um equipamento cultural de valências 

inovadoras no quadro da oferta cultural metropolitana.

Pontos Fortes — Entrada emblemática da cidade de Sacavém.

Pontos Fracos — Edificado em mau estado de conservação;
Espaços públicos deficientes;
Problemas de circulação.

V Objetivos

1 — Objetivo geral
A ARU de Sacavém tem por objetivo geral a reabilitação dos edi-

fícios da área de intervenção, mediante incentivos e apoios aos seus 
proprietários e titulares de outros direitos, ónus e encargos sobre quem 
impende o dever reabilitação, numa intervenção integrada e coerente que 
atenda aos problemas físicos, funcionais, económicos, sociais, culturais 
e ambientais existentes.

2 — Objetivos específicos
A ARU de Sacavém tem os seguintes objetivos específicos:
Reabilitar os edifícios fisicamente degradados e funcionalmente de-

sadequados;
Garantir boas condições de utilização e funcionalidade dos edifícios 

e das parcelas em que se inserem;
Proteger e promover a valorização do património cultural edificado 

como fator de identidade e diferenciação urbana;
Garantir o bom funcionamento das infraestruturas urbanas;
Travar o declínio demográfico e o abandono, reforçando e tornando 

atrativo o uso habitacional;
Apoiar a viabilidade e diversificação do tecido económico, reforçando 

a atividade existente e promovendo a instalação de novos usos;
Apoiar a diversidade social e cultural;
Incentivar o aumento da eficiência energética nos edifícios a rea-

bilitar,
Garantir a melhoria da acessibilidade aos edifícios para cidadãos com 

mobilidade condicionada.

3 — Prioridades
Nos casos em que a distribuição de incentivos e apoios à reabilita-

ção deva ser sujeita a processos de seleção, atender -se -á aos seguintes 
critérios para definição de prioridades de intervenção:

Grau de risco estrutural, privilegiando os edifícios que apresentam 
maior risco;

Valor patrimonial, privilegiando os edifícios de maior valor;
Idade, privilegiando os edifícios mais antigos;

4 — Definições
São adotadas as definições de reabilitação urbana e de reabilitação 

de edifícios constantes do RJRA, designadamente:
Reabilitação urbana, a forma de intervenção integrada sobre o te-

cido urbano existente, em que o património urbanístico e imobiliário 
é mantido, no todo ou em parte substancial, e modernizado através da 
realização de obras de remodelação ou beneficiação dos sistemas de 
infraestruturas urbanas, dos equipamentos e dos espaços urbanos ou 
verdes de utilização coletiva e de obras de construção, reconstrução, 
ampliação, alteração, conservação ou demolição dos edifícios;

Reabilitação de edifícios, a forma de intervenção destinada a conferir 
adequadas características de desempenho e de segurança funcional, 
estrutural e construtiva a um ou a vários edifícios, às construções fun-
cionalmente adjacentes incorporadas no seu logradouro, bem como às 
frações eventualmente integradas nesse edifício, ou a conceder -lhes 
novas aptidões funcionais, determinadas em função das opções de reabi-
litação urbana prosseguidas, com vista a permitir novos usos ou o mesmo 
uso com padrões de desempenho mais elevados, podendo compreender 
uma ou mais operações urbanísticas.
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VI Prazo
O prazo de execução da operação de reabilitação urbana de Sacavém 

é de 10 anos, prorrogáveis nos termos do RJRU.

VII Modelo de Gestão e Execução
A Câmara Municipal de Loures é a entidade gestora da operação de 

reabilitação urbana a desenvolver na ARU de Sacavém.
A ARU de Sacavém será sujeita a uma operação de reabilitação 

urbana simples, dirigida primacialmente à reabilitação do edificado, 
a realizar preferencialmente pelos seus respetivos proprietários e 
titulares de outros direitos, ónus e encargos, que têm o dever de 
assegurar a sua reabilitação com o enquadramento, coordenação e 
apoio da entidade gestora.

VIII Apoios e Incentivos
Os apoios e incentivos a atribuir na ARU de Sacavém são de natureza 

financeira e fiscal, bem como apoios no âmbito dos procedimentos 
administrativos necessários à execução das intervenções.

Sem prejuízo de outros incentivos ou apoios existentes ou a criar, 
referem -se aqueles que, no atual quadro legal, se consideram mais 
relevantes, podendo a presente estratégia de reabilitação ser adaptada a 
novos regimes de incentivos fiscais, conformando -se com eles de forma 
automática e sem necessidade de revisão.

1 — Incentivos financeiros
1.1 — Redução de 80 % do valor das taxas relativas a urbanização e 

edificação em obras de reabilitação de edifícios.
1.2 — Isenção de taxas relativas à utilização e aproveitamento do 

domínio público municipal em obras de reabilitação de edifícios.
1.3 — Possibilidade de comparticipação ao arrendamento destinado 

a jovens através da candidatura ao programa “Porta 65”, ou outro que 
se venha a criar, com os benefícios especiais inerentes ao facto de se 
localizar numa área urbana classificada como ARU.

2 — Incentivos fiscais
2.1 — Dedução à coleta, em sede de IRS, com um limite de 500€, 

de 30 % dos encargos suportados pelo proprietário relacionados com a 
reabilitação de edifícios.

2.2 — Tributação à taxa autónoma de 5 % das mais -valias auferidas 
por sujeitos passivos de IRS residentes em território português quando 
sejam inteiramente decorrentes da alienação de imóveis recuperados 
nos termos da estratégia de reabilitação.

2.3 — Tributação à taxa de 5 % dos rendimentos prediais auferidos 
por sujeitos passivos de IRS quando sejam inteiramente decorrentes 
do arrendamento de imóveis recuperados nos termos da estratégia de 
reabilitação.

2.4 — IVA à taxa reduzida em obras de reabilitação urbana.
2.5 — Isenção na primeira transação após a reabilitação, ficando 

isentas do IMT as aquisições de prédio urbano, ou de fração autónoma, 
destinado exclusivamente a habitação própria e permanente, na primeira 
transmissão onerosa do prédio reabilitado.

2.6 — Majoração ou minoração até 30 % da taxa do IMI.
2.7 — Isenção do IMI para os prédios urbanos objeto de ações de 

reabilitação por um período de cinco anos a contar do ano, inclusive, 
da conclusão da reabilitação.

2.8 — Agravamento até ao dobro da taxa de IMI no caso de imóveis 
devolutos e ao triplo no caso de imóveis em ruínas.

2.9 — Alteração do cálculo do valor patrimonial dos prédios em ruínas.
3 — Outros apoios e incentivos
3.1 — Criação de um balcão próprio para encaminhamento e apoio 

às candidaturas, bem como a prestação de auxílio na montagem do 
modelo das operações.

3.2 — Maior celeridade na apreciação dos processos.
3.3 — Possibilidade de imposição da obrigação de reabilitar e obras 

coercivas.
4 — Condicionantes para atribuição de incentivos
4.1 — Os apoios e incentivos descritos no presente capítulo apenas 

serão concedidos a intervenções que se enquadrem, cumulativamente, nas 
definições de reabilitação urbana e reabilitação de edifícios constantes 
do ponto 4 do capítulo V, não se aplicando, designadamente, a cons-
truções a edificar em lotes vazios ou em lotes resultantes da demolição 
de edifícios existentes.

4.2 — Os incentivos financeiros e fiscais à reabilitação do edificado 
serão concedidos após a boa conclusão das obras, atestada pelos serviços 
competentes da Câmara Municipal de Loures, e cessarão sempre que se 
verifique que a obra não se realizou de acordo com o projeto aprovado 
ou que foram feitas demolições não autorizadas.

206212387 

 MUNICÍPIO DE MAFRA

Aviso (extrato) n.º 9160/2012
Para os devidos efeitos torna  -se público que, por despacho do Se-

nhor Presidente datado de 30 de abril de 2012, foi autorizado o regresso 
antecipado da licença sem vencimento à técnica superior Miriam Pedroso 
dos Santos Pombo, a partir de 02 de maio de 2012.

27 de junho de 2012. — O Presidente da Câmara, Eng.º José Maria 
Ministro dos Santos.

306211269 

 Aviso (extrato) n.º 9161/2012
Para os devidos efeitos, torna -se público que a nomeação em regime 

de comissão de serviço de Isabel Maria Gomes Matias Martos Ribeiro, 
para exercer funções de secretária do gabinete de apoio pessoal ao 
vereador Dr. José Alves Bizarro Duarte, cessou com efeitos a partir de 
01 de junho de 2012.

27 de junho de 2012. — O Presidente da Câmara Municipal de Mafra, 
José Maria Ministro dos Santos, engenheiro.

306211203 

 MUNICÍPIO DE MÉRTOLA

Aviso n.º 9162/2012
Em cumprimento do disposto na alínea d) do n.º 1 e no n.º 2 do 

artigo 37.º da Lei n.º 12 -A/2008, de 27 de fevereiro, se torna pública a 
cessação da relação jurídica de emprego público por tempo indetermi-
nado, por motivo de aposentação, com efeitos a partir de 1 de junho de 
2012, com os seguintes trabalhadores:

Fernando José Reis Sinfrónio, na carreira e categoria de Assistente 
Operacional (vassoureiro), posição e nível remuneratório 8, a que cor-
responde a remuneração de base 837,60€;

José Manuel Raposo Marques, na carreira e categoria de Assistente 
Operacional (cantoneiro de limpeza), posição e nível remuneratório 7, 
a que corresponde a remuneração de base 789,54€.

19 de junho de 2012. — A Vereadora, com competências delegadas, 
Sandra da Cruz Gonçalves.

306197598 

 MUNICÍPIO DE MONFORTE

Edital n.º 622/2012
Miguel Alexandre Ferreira Rasquinho, Presidente da Câmara Mu-

nicipal de Monforte, torna público, de harmonia com o disposto no 
artigo 118.º do Código do Procedimento Administrativo e da delibera-
ção n.º 161 tomada por esta Câmara Municipal, em reunião de 06 de 
junho/12, que se encontra aberto inquérito público, pelo prazo de 30 
dias, a contar da publicação de o presente edital no Diário da Repú-
blica, relativo à proposta de alteração ao Regulamento de Atribuição 
de Bolsas de Estudo.

O processo poderá ser consultado no Serviço de Ação Social a fun-
cionar no Edifício de Sociocultural e Educação, sito na Rua Sérgio Rui 
Pedrosa Palma Madeira n.º 2, em Monforte, todos os dias úteis, entre as 
9:00h e as 12:30h e entre as 14:00h e as 17:00, onde poderão ser entre-
gues, por escrito, as sugestões ou observações tidas por convenientes.

Para constar e surtir os devidos efeitos publica -se o presente edital e 
outros de igual teor que vão ser afixados nos lugares do costume.

26 de junho de 2012. — O Presidente da Câmara, Miguel Alexandre 
Ferreira Rasquinho.

306209309 

 MUNICÍPIO DE ODEMIRA

Aviso n.º 9163/2012

Projeto de Regulamento do Cartão Jovem Municipal

No uso das competências que se encontram previstas na alínea a) do 
n.º 6 do artigo 64.º, e, alínea a) do n.º 2 do artigo 53.º, ambos da Lei 
n.º 169/99 de 18.09, com a redação introduzida pela Lei n.º 5 -A/2002 
de 11.01, torna -se público, que em conformidade com o disposto no 




