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aprovado pelo Decreto -Lei n.º 307/2009, de 23 de outubro, com a redação 
dada pela Lei n.º 32/2012, de 14 de agosto, aprovar a delimitação da 
área de reabilitação urbana 01 de Salvaterra de Magos.

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 projecto de delimitação 
da área de reabilitação, poderão ser consultados no sítio da internet da 
Câmara Municipal de Salvaterra de Magos (www.cm -salvaterrademagos.
pt) e no edifício dos Paços do Município no horário normal de expe-
diente.

7 de maio de 2014. — O Presidente da Câmara Municipal, Hélder 
Manuel Esménio, Eng.

207803543 

 Aviso n.º 6125/2014

Delimitação da Área de Reabilitação Urbana 06 de Marinhais
Hélder Manuel Esménio, Presidente da Câmara Municipal de Salva-

terra de Magos, torna público que a Assembleia Municipal em sessão 
ordinária realizada em 29 de abril de 2014, deliberou, nos termos do 
n.º 1 do artigo 13.º do Regime Jurídico da Reabilitação Urbana (RJRU), 
aprovado pelo Decreto -Lei n.º 307/2009, de 23 de outubro, com a redação 
dada pela Lei n.º 32/2012, de 14 de agosto, aprovar a delimitação da 
área de reabilitação urbana 06 de Marinhais.

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 Câ-
mara Municipal de Salvaterra de Magos (www.cm -salvaterrademagos.pt) 
e no edifício dos Paços do Município no horário normal de expediente.

7 de maio de 2014. — O Presidente da Câmara Municipal, Hélder 
Manuel Esménio, Eng.

207807618 

 Aviso n.º 6126/2014

Delimitação da Área de Reabilitação Urbana 05 de Muge
Hélder Manuel Esménio, Presidente da Câmara Municipal de Salva-

terra de Magos, torna público que a Assembleia Municipal em sessão 
ordinária realizada em 29 de abril de 2014, deliberou, nos termos do 
n.º 1 do artigo 13.º do Regime Jurídico da Reabilitação Urbana (RJRU), 
aprovado pelo Decreto -Lei n.º 307/2009, de 23 de outubro, com a redação 
dada pela Lei n.º 32/2012, de 14 de agosto, aprovar a delimitação da 
área de reabilitação urbana 05 de Muge.

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 Salvaterra de Magos (www.cm -salvaterrademagos.
pt) e no edifício dos Paços do Município no horário normal de expediente.

7 de maio de 2014. — O Presidente da Câmara Municipal, Hélder 
Manuel Esménio, engenheiro.

207807586 

 MUNICÍPIO DE SANTIAGO DO CACÉM

Aviso n.º 6127/2014
Elsa Figueiredo Grade, chefe da Divisão de Ordenamento e Ges-

tão Urbanística da Câmara Municipal de Santiago do Cacém, no 
uso da competência subdelegada pelo Despacho 079/GAP/2013 
de 31.10.2013, faz público que esta Câmara Municipal, reunida 
em 10.04.2014 e nos termos do n.º 5 do artigo 7.º do Decreto -Lei 
n.º 555/99 de 16 de dezembro, na sua atual redação e do artigo 77.º 
do Decreto -Lei n.º 380/99 de 22 de setembro, na redação em vi-
gor, deliberou submeter a discussão pública por um período de oito 
dias para anúncio e quinze dias para discussão pública, para que 
os munícipes sejam convidados a pronunciar -se sobre o assunto, 
apresentando observações, reclamações ou sugestões, por escrito, 
encontrando -se a proposta de loteamento disponível na sede do 
Município, na DOGU e na Junta de Freguesia de Ermidas -Sado, o 
desenho urbano do Loteamento Municipal n.º 2/2014, Loteamento 
Municipal do Monte das Almas, sito em Ermidas Aldeia, freguesia 
de Ermidas -Sado, descrito na Conservatória do Registo Predial sob 
o n.º 836/19980716 da respetiva freguesia.

A operação de loteamento consiste na constituição de 18 lotes, sendo 
12 destinados a habitação unifamiliar e 6 destinados a indústria não 
poluente/comércio/armazém.

Para os devidos efeitos se publica este e outros de igual teor que vão 
ser afixados nos locais de estilo e publicados no Diário da República.

21 de abril de 2014. — A Chefe da Divisão de Ordenamento e Gestão 
Urbanística, Elsa Figueiredo Grade.

307787969 

 Aviso n.º 6128/2014
Para os devidos efeitos torna -se público que, por despacho do Sr. 

Presidente da Câmara Municipal, datado de 22 de novembro de 2013, e 
ao abrigo do disposto no artigo 23.º da Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro, 
alterada pelas Leis n.º 51/2005, de 30 de agosto, 64 -A/2008, de 31 de 
dezembro, 3 -B/2010, de 28 de abril, 64 -A/2011, de 22 de dezembro, 
que aprova o estatuto do pessoal dirigente dos serviços e organismos 
da administração central, regional e local do Estado, adaptada à Admi-
nistração Local pela Lei n.º 49/2012, de 29 de agosto foi renovada a 
comissão de serviço, pelo período de 3 anos, de Célia Maria Gonçalves 
Soares, no cargo de direção intermédia de 2.º Grau, Chefe de Divisão 
de Cultura e Desporto a partir de 28.01.2014.

7 de maio de 2014. — A Chefe da Divisão (no uso de competência 
subdelegada, conforme Despacho n.º 5/DAF/2013, de 01 de novembro), 
Anabela Duarte Cardoso.

307804045 

 MUNICÍPIO DO SEIXAL

Aviso n.º 6129/2014
Torna -se público que foi autorizada por meu Despacho 

n.º 161/VCL/2014 de 8 de abril, a consolidação definitiva da mobili-
dade interna na categoria do trabalhador José Alberto Ribeiro Pinheiro, 
técnico superior da Câmara Municipal de Loures, com efeitos a 15 de 
abril de 2014, nos termos previstos no artigo 64.º da Lei n.º 12 -A/2008, 
de 27 de fevereiro, na redação dada pelo artigo 35.º da Lei n.º 64 -B/2011, 
de 30 de dezembro de 2011, passando o referido trabalhador a integrar 
o mapa de pessoal desta Câmara Municipal e mantendo o posiciona-
mento remuneratório detido na situação jurídico -funcional de origem.

29 de abril de 2014. — A Vereadora do Pelouro dos Recursos Huma-
nos, Modernização Administrativa e Desenvolvimento Social, Corália 
de Almeida Loureiro.

307810574 

 MUNICÍPIO DE SETÚBAL

Edital n.º 409/2014
André Valente Martins, Vice -Presidente da Câmara Municipal de 

Setúbal, torna público, nos termos do disposto no n.º 1 do artigo 91.º da 
Lei n.º 169/99, de 18 de setembro, com a nova redação dada pelo n.º 1 
doartigo 56.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, que a Assembleia 
Municipal de Setúbal, em sua sessão ordinária de 30 de abril de 2014, e 
sob proposta da Câmara Municipal de 16 e 17 de abril de 2014, aprovou 
com um voto contra, quatro abstenções e seis votos a favor, a alteração 
à tabela de taxas do Município de Setúbal de 2014.

Para conhecimento geral e devidos efeitos, encontra -se afixado nos lo-
cais de estilo e no site do município, na internet em www.mun -setubal.pt, 
a tabela de taxas anexo ao presente edital.

7 de maio de 2014. — O Vice -Presidente da Câmara, André Valente 
Martins.

307812072 

 MUNICÍPIO DE VILA FRANCA DO CAMPO

Edital n.º 410/2014
Torna -se público, no uso da competência que me é conferida pelas 

alíneas a) e b) do n.º 1 do artigo 35.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de se-
tembro, que por proposta da Câmara tomada na sua reunião de 27 de 
janeiro de 2014, e por deliberação tomada pela Assembleia Municipal 
de Vila Franca do Campo, na sua sessão de 29 de abril do corrente ano, 
foi aprovado o Projeto de Regulamento para o Parque Habitacional 
Social, que se submete a apreciação pública nos termos do artigo 118.º 




