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2 — Conteúdo Material
2.1 — O projeto do aldeamento turístico é um projeto que abrange a 

totalidade do aldeamento e deve garantir, com rigor:
a) O dimensionamento das frações autónomas ou lotes destinados a 

unidades de alojamento, em caso propriedade plural ou das unidades 
de alojamento, em geral, e o dimensionamento dos equipamentos e 
espaços de uso comum;

b) As condições de implantação, tanto em planimetria como em al-
timetria;

c) Os acessos de pessoas e veículos;
d) O estacionamento no interior das frações autónomas ou lotes des-

tinados a unidades de alojamento;
e) As caraterísticas arquitetónicas e construtivas dos edifícios e a 

sua imagem através do desenho, materiais de acabamento exterior e 
cores.

2.2 — O projeto desenha todo o espaço comum caracterizando os 
espaços exteriores quanto:

a) À modelação do terreno;
b) Aos materiais de revestimento dos pavimentos;
c) Às plantações;
d) À iluminação pública;
e) À implantação de sinalética e de mobiliário urbano.

3 — Conteúdo Documental
O projeto do aldeamento turístico tem que ser constituído, sem pre-

juízo do disposto na legislação aplicável, no mínimo, pelas seguintes 
peças:

3.1 — Peças desenhadas
a) Levantamento topográfico à escala 1/500;
b) Planta de implantação e modelação geral do terreno à escala 1/500, 

assinalando:
Os arruamentos locais e bolsas de estacionamento;
A área de implantação das edificações nos termos do Plano;
As frações autónomas ou lotes destinados a unidades de alojamento 

e as áreas comuns;
A EVC dentro e fora das frações autónomas ou lotes destinados a 

unidades de alojamento;
O piso térreo dos edifícios previstos em cada fração, incluindo anexos, 

piscinas e áreas técnicas exteriores;
Os acessos e áreas exteriores impermeáveis;

c) Plantas, cortes e alçados do conjunto à escala 1/200;
d) Plantas, cortes e alçados à escala 1/100 dos fogos -tipo, explicitando 

as formas como se agrupam, quando for o caso;
e) Esquema cromático proposto.

3.2 — Peças escritas:
a) Memória descritiva e justificativa;
b) Quadros de áreas e índices, comprovando o cumprimento do re-

gulamento do Plano.

Identificadores das imagens e respetivos endereços do sítio do SNIT
(conforme o disposto no artigo 14.º da Portaria n.º 245/2011)
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 MUNICÍPIO DE ODEMIRA

Aviso n.º 12659/2013

Delimitação da Área de Reabilitação Urbana
da Zambujeira do Mar

Torna público que a Assembleia Municipal em sessão extraordinária 
realizada em 29 de agosto de 2013, deliberou, nos termos do n.º 1, do 
artigo 13.º do Regime Jurídico da Reabilitação Urbana (RJRU), apro-
vado pelo Decreto  -Lei n.º 307/2009, de 23 de outubro na redação dada 
pela Lei n.º 32/2012, de 14 de agosto, aprovar a delimitação da área de 
reabilitação urbana da Zambujeira do Mar.

Mais se informa que, nos termos do n.º 4, do artigo 13.º do Decreto -Lei 
n.º 307/2009, de 23 de outubro na redação dada pela Lei n.º 32/2012, de 
14 de agosto, os elementos que acompanham o projeto de delimitação 
da área de reabilitação poderão ser consultados no sítio da internet da 

Câmara Municipal de Odemira (www.cm -odemira.pt) e no edifício 
dos Paços do Concelho da Câmara Municipal no horário normal de 
expediente.

3 de outubro de 2013. — O Presidente da Câmara Municipal, José 
Alberto Candeias Guerreiro.
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 MUNICÍPIO DE ODIVELAS

Aviso n.º 12660/2013

Revisão do Plano de Pormenor do Bairro Arco Maria Teresa
da Freguesia de Caneças — Contratualização

e Contributos da Participação dos Interessados
Mário Máximo dos Santos, Vice -Presidente da Câmara Municipal 

de Odivelas, torna público nos termos e para os efeitos do disposto nos 
artigos 6.º -A n.º 5 e 6 e 77.º n.º 3 do Decreto -Lei n.º 380/99, de 22 de 
setembro, na sua redação atual, que por deliberações da Câmara Muni-
cipal de Odivelas, tomadas na 19.ª Reunião Ordinária de 3 de outubro 
de 2012 e 3.ª reunião Ordinária da Câmara Municipal de Odivelas de 
13 de fevereiro de 2013 foram determinadas a elaboração da revisão 
do Plano de Pormenor do Bairro Arco Maria Teresa da Freguesia de 
Caneças e Contratualização e Contributos da Participação dos Interes-
sados respetivamente.

Assim, todos os interessados dispõem do prazo de 10 dias úteis, a 
contar da data de publicação do presente aviso no Diário da República, 
para, por escrito, formularem observações ou sugestões, apresentarem 
ou obterem informações ou esclarecimentos dirigidas à Presidente de 
Câmara, sobre quaisquer questões que entendam dever ser considera-
das no âmbito da Contratualização e Contributos da Participação dos 
Interessados.

O processo estará disponível para consulta no Departamento de Ges-
tão e Ordenamento Urbanístico, sito na Av. Amália Rodrigues n.º 20, 
Urbanização da Ribeirada 2675 Odivelas.

Para constar se lavrou o presente aviso que será divulgado através da 
comunicação social, boletim municipal e publicado na página da internet 
do Município de Odivelas.

19 de julho de 2013. — Por delegação de competências (despacho 
n.º 92/PRES/2013), o Vice -Presidente da Câmara Municipal, Mário 
Máximo dos Santos.
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 MUNICÍPIO DE OEIRAS

Aviso n.º 12661/2013
Nos termos do disposto no n.º 3 do artigo 39.º do Estatuto Disciplinar 

dos Trabalhadores que Exercem Funções Públicas, aprovado pela Lei 
n.º 58/2008 de 9 de setembro, conjugado com o disposto na alínea d), 
do n.º 1, do artigo 70.º do Código do Procedimento Administrativo, 
não tendo sido possível a notificação pessoal e tendo -se frustrado a 
notificação por carta registada com aviso de receção, fica por este 
meio notificado Jorge Pedro Costa Baião, N.º Mec. 5052, Assistente 
Operacional — Jardinagem, com última morada conhecida no Bairro 
Mata da Torre, Vivenda Baião, Rua do Rio, S. Domingos de Rana, a 
prestar serviço na Divisão de Espaços Verdes, de que, em 29 de agosto 
de 2013, foi dado início à instrução do procedimento disciplinar, no 
qual o funcionário é arguido, instaurado por despacho do Sr. Vereador 
Ricardo Barros em 20 de agosto de 2013.

Mais fica notificado para comparecer na Divisão de Contratação 
Pública do Município, no dia 17 de outubro de 2013, às 11h00, a 
fim de ser ouvido, nos termos do disposto no n.º 2 do artigo 46.º 
do Estatuto Disciplinar dos Trabalhadores que Exercem Funções 
Públicas.

19 de setembro de 2013. — Pelo Presidente, a Diretora Municipal 
de Administração e Desenvolvimento Organizacional, Paula Saraiva.
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 Aviso n.º 12662/2013
No uso da competência conferida pela alínea a) do n.º 2 do ar-

tigo 68.º da Lei n.º 169/99, de 18 de setembro com as alterações 
introduzidas pela da Lei n.º 5 -A/2002, de 11 de janeiro, e consi-
derando o previsto nos n.º 2 do artigo 73.º, n.º 1 do artigo 76.º e 




