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10 e 11, reconfigurando -se a geometria dos lotes resultantes, que terão 
a designação de lotes 9 e 11, com a consequente eliminação do lote 10, 
destinando -se ambos a habitação, respetivamente com áreas de 562,05 m2 
e 347,25 m2.

As alterações referidas incidem essencialmente sobre a área do lote-
amento que passa a ter 12.096,00 m2, na área total de lotes que passará 
a ser de 9.311,60 m2. O número de lotes passa a ser de 25, numerados 
de 1 a 9 e de 11 a 26, com um total de 22 fogos.

Os indicadores e demais condicionamentos urbanísticos resultantes 
contêm -se dentro dos valores previstos no PDM, dado que o local se 
insere em área consolidada do perímetro urbano da vila do Torrão, bem 
como nas regras iniciais da AUGI demarcada.

Assim, qualquer interessado poderá proceder à formulação de suges-
tões, observações ou reclamações, dirigindo -as à Câmara Municipal de 
Alcácer do Sal.

O processo encontra -se disponível para consulta na Divisão de 
Planeamento e Gestão Urbanística, todos os dias úteis das 9,00 às 
16,00 horas

2 de junho de 2014. — O Vereador do Pelouro, Manuel Vítor Nunes 
de Jesus.

307866984 

 MUNICÍPIO DO CADAVAL

Aviso n.º 7121/2014
José Bernardo Nunes, Presidente da Câmara Municipal do Cadaval, 

torna público que em sessão ordinária pública de 24 de abril de 2014, da 
Assembleia Municipal, foi deliberado aprovar as delimitações das Áreas 
de Reabilitação Urbana abaixo descriminadas, nos termos do procedi-
mento previsto no n.º 4. do artigo 13.º do Decreto -Lei n.º 307/2009, de 
23 de outubro, com a redação que lhe foi conferida pela Lei n.º 32/2012, 
de 14 de agosto:

Freguesia de Alguber: Rua S. Sebastião, Estrada dos Lavadouros, 
Venda do Freixo/Torre, Casais da Serra; Freguesia de Lamas e Cercal: 
Arieiro (Montejunto), Boiça, Casais da Olaria, Casal Valverde, Charco, 
D. Durão, Lamas/Casal Velho/Casalinho, Murteira, Póvoa, Pragança, 
Rameleira, Rocha Forte, S. Salvador/Espinheira, Ventosa/Correeira; 
Freguesia de Painho e Figueiros: Alto da Aboboreira, Boiça do Louro, 
Casal do Bagucho/Casal do Cavaco, Casal Concelho, Casal Gaiolas, 
Casais da Portela/Casal Cesteiro/Casal dos Chães, Casal Simão/Pa-
lhoça/Casal do Castelhano/Casais da Coqueira, Casal da Aboboreira; 
Freguesia de Vermelha: Casal das Lameiras, Casal da Boavista, Vale 
Canada, Dagorda.

Mais torna público que os elementos constantes da proposta de deli-
mitação das referidas Áreas de Reabilitação Urbana, definidos no n.º 2 
do artigo 13.º do supramencionado diploma, são divulgados na página 
eletrónica do município (www.cm -cadaval.pt).

16 de maio de 2014. — O Presidente da Câmara, José Bernardo 
Nunes.

307833668 

 MUNICÍPIO DE CASCAIS

Aviso n.º 7122/2014
Em cumprimento do disposto na alínea b) do n.º 1 do artigo 37.º da 

Lei n.º 12 -A/2008, de 27 de fevereiro, torna -se público que, conforme 
despacho do Sr. Presidente da Câmara, Dr. Carlos Carreiras, de 19 de 
março de 2014, em conjugação com o despacho da Senhora Vereadora 
responsável pela área de Recursos Humanos, da Câmara Municipal 
da Amadora, de 7 de abril de 2014, foi autorizada a consolidação da 
mobilidade interna na categoria, do Agente Municipal de 2.ª classe, da 
carreira de Polícia Municipal, David Miguel Moreira Azevedo, com 
efeitos à data de 16 de abril de 2014, ao abrigo do artigo 64.º da Lei 
n.º 12 -A/2008, de 27 de fevereiro, alterado pelos artigos 35.º da Lei 
n.º 64 -B/2011, de 30 de dezembro, 48.º da Lei n.º 66 -B/2012, de 31 de 
dezembro, e artigo 51.º da Lei n.º 83 -C/2013, de 31 de dezembro, Lei 
do Orçamento de Estado para 2014 e celebrado o respetivo Contrato de 
Trabalho em Funções Públicas por Tempo Indeterminado, sendo que a 
remuneração base do Trabalhador foi fixada nos termos do disposto no 
anexo II do Decreto -Lei n.º 39/2000, de 17 de março, com as alterações 
definidas pelos Decreto -Lei n.º 70 -A/2000, de 5 de maio, Decreto -Lei 
n.º 23/2002, de 1 de fevereiro, Decreto -Lei n.º 54/2003, de 28 de março, 
Decreto -Lei n.º 57/2004, de 19 de março, e Portaria n.º 30 -A/2008, de 

10 de janeiro, sendo de 683,13 € (seiscentos e oitenta e três euros e treze 
cêntimos), correspondente ao escalão 1, índice 199.

23 de maio de 2014. — A Vereadora (no uso das competências de-
legadas conforme o Despacho n.º 110/2013, de 30 de outubro), Paula 
Gomes da Silva.

307871195 

 MUNICÍPIO DE GRÂNDOLA

Aviso n.º 7123/2014

Cessação de mobilidade interna na categoria
Torna -se público que, Ana Paula Abílio Rodrigues Daniel, Assistente 

Operacional, cessou a mobilidade interna, na categoria, no Centro Dis-
trital de Segurança Social de Setúbal, com efeitos a 31 de março de 
2014, tendo regressado ao serviço de origem neste Município em 1 de 
abril de 2014.

21 de maio de 2014. — O Vereador do Pelouro de Administração e 
Gestão de Recursos Humanos, Fernando Sardinha.

307844481 

 MUNICÍPIO DA GUARDA

Edital n.º 516/2014
O Presidente da Câmara Municipal da Guarda, ao abrigo da compe-

tência constante da alínea t) do n.º 1 do artigo 35.º e para os efeitos do 
estatuído no artigo 56.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, torna 
público o Regulamento Municipal de Atribuição de Habitação Social:

Regulamento Municipal de Atribuição de Habitação Social

Nota justificativa
A Constituição da República Portuguesa consagra no artigo 65.º o 

direito à habitação. Nos termos conjugados das alíneas h) e i) do n.º 2 do 
artigo 23.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, os municípios detêm 
atribuições e competências no âmbito da habitação ao nível da promoção 
da habitação social e da gestão do respetivo património municipal.

Trata -se assim de assegurar o direito fundamental à habitação, consti-
tucional e legalmente consagrado. As políticas sociais de habitação são 
compostas por medidas de apoio que visam a valorização da qualidade 
de vida da população. A atribuição de um fogo social não é a finalização 
do processo de melhoria de condições habitacionais mas sim o início de 
um processo de socialização e de melhoria da qualidade habitacional dos 
munícipes. Por outro lado, constitui a garantia do acesso a uma habitação 
à população mais carenciada ou aos agregados familiares em risco de 
exclusão social. Presentemente o único regime jurídico suscetível de ser 
aplicado no universo das habitações sociais municipais, é o regime da 
renda apoiada nos termos plasmados no Decreto -Lei n.º 166/93, de 7 
de maio, e subsidiariamente, o regime jurídico do arrendamento urbano 
aprovado pela Lei n.º 31/2012 de 14 de agosto, sem prejuízo do regime 
geral da locação previsto no Código Civil.

Pelo facto do Decreto Regulamentar n.º 50/77, de 11 de agosto, sobre 
os concursos para atribuição de habitações sociais se encontrar manifes-
tamente desatualizado e insuficiente face à realidade social atual quer 
do concelho, quer do próprio país, torna -se imprescindível criar um 
instrumento normativo que seja garante de um maior rigor, transparência 
e objetividade no que respeita à classificação do pedido de atribuição 
do direito de habitação.

O modelo proposto tem por objetivo garantir a equidade e controlo na 
atribuição de habitação social municipal por via do reforço da fiscaliza-
ção, através da obrigação de correção periódica das informações presta-
das e comprovadas pelos candidatos. Pretendendo -se assim, assegurar um 
melhor e mais justo apoio às famílias carenciadas. A classificação dos 
agregados familiares, após a candidatura à atribuição de uma habitação 
social, baseado num modelo criterioso, assente num método quantitativo 
de pontuação serve ao mesmo tempo para avaliar as respetivas carências 
a nível habitacional e socioeconómico.

A Câmara Municipal da Guarda, na sua reunião de 24 -02 -2014, de-
liberou submeter o projeto de regulamento a apreciação pública, nos 
termos do artigo 118.º do Código do Procedimento Administrativo. Em 
reunião do Conselho Local de Ação Social, da Rede Social do Concelho da 
Guarda, de 27 -03 -2014, foram consultados os membros presentes: A.D.M. 
Estrela — Associação de Desenvolvimento e Melhoramentos, Aldeia de 




