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PARTE E Universidade do Algarve
Edital n.º 778/2014:

Concurso documental internacional para preenchimento de uma vaga, na modalidade de 
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Lista nominativa do pessoal docente que cessou funções por aposentação  . . . . . . . . . . . . . .  21991

Aviso (extrato) n.º 9618/2014:

Celebração de contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado com António 
Bernardino Moreira Coelho como assistente operacional  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  21992
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Aplica a pena disciplinar de demissão a Júlio Pereira da Costa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  21992
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Aviso (extrato) n.º 9621/2014:

Celebração de contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado com Fer-
nanda Maria de Araújo Martins, como técnica superior . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  21992

Aviso (extrato) n.º 9622/2014:

Renovação da comissão de serviço, como secretário, de José Manuel Vaz Marta de Sampaio 
e Melo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  21992

Aviso (extrato) n.º 9623/2014:

Celebração de contrato de trabalho em funções públicas, por tempo indeterminado, com 
Marlene Patrícia Gomes Ribeiro, como assistente técnica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  21992

 Instituto Politécnico de Viseu
Aviso (extrato) n.º 9624/2014:

Cessação de funções por aposentação de Fernando Manuel Rodrigues Silva  . . . . . . . . . . . .  21992
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PARTE G Hospital Distrital da Figueira da Foz, E. P. E.
Deliberação n.º 1604/2014:
Renovação da licença sem remuneração por um ano ao enfermeiro Paulo Eduardo dos Santos 
Varela  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  21992

 Parque Escolar, E. P. E.
Deliberação n.º 1605/2014:
Atribuição de pelouros aos membros do conselho de administração da Parque 
Escolar, E. P. E. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  21992

Deliberação n.º 1606/2014:
Delegação de competências nos membros do conselho de administração da Parque 
Escolar, E. P. E. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  21993

Deliberação n.º 1607/2014:
Delegação de competências nos trabalhadores da Parque Escolar, E. P. E.  . . . . . . . . . . . . . .  21994

Despacho n.º 10881/2014:
Subdelegação de competências na trabalhadora Inês Fernandes Ucha . . . . . . . . . . . . . . . . . .  21998

Despacho n.º 10882/2014:
Subdelegação de competências na trabalhadora Nélia Marisa Araújo Lemos . . . . . . . . . . . .  21999

Despacho n.º 10883/2014:
Subdelegação de competências nos diretores da Divisão de Manutenção Sul e Divisão de 
Manutenção Norte, Susana Isabel Ferreira Dias e André Miguel Lameiras Sousa Santos, e 
no coordenador da Unidade Técnica de Manutenção, Carlos Gomes Marques . . . . . . . . . . .  21999

Despacho n.º 10884/2014:
Subdelegação de competências na trabalhadora Ana Rita França Lobo . . . . . . . . . . . . . . . . .  22001

Despacho n.º 10885/2014:
Subdelegação de competências na trabalhadora Marta de Fátima Couto Oliveira Lopes  . . .  22001

Despacho n.º 10886/2014:
Subdelegação de competências na coordenadora da Direção de Recursos Humanos, Ana Sofia 
Gonçalves Filipe Vaz do Castelo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  22001

Despacho n.º 10887/2014:
Subdelegação de competências nos gestores de contrato António Caetano, Bruno Maricato, 
Rui Carreira, Adelino Sardo, Bruno Vieira, Luís Amor, Pedro Correia, João Azinheiro, Joana 
Carrilho e Fernando Milheiro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  22002

Despacho n.º 10888/2014:
Subdelegação de competências nos gestores de contrato Rui Boto, Ataíde Rosa, João Dias, 
João Martinez, João Martins, Diogo Almeida, Carlos Guerreiro, Rui Sardinha, Toni Figueira, 
Pedro Lucas, José Cheta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  22003

Despacho n.º 10889/2014:
Subdelegação de competências nos diretores da Divisão de Investimento Sul e Divisão de 
Investimento Norte, Nuno Miguel Martinho Catarro e António Jorge Martins Fernandes Dias, 
e no coordenador da Unidade Técnica de Investimento, Luís Carlos Correia da Silva  . . . . .  22004

Despacho n.º 10890/2014:
Subdelegação de competências nos gestores de contrato João Silva Gomes, Paulo Cruz Bor-
ges, Sónia Soares Silva, Catarina Castro Costa, Fernando Almeida Sousa, Sara Leite Correia, 
Vasco Monteiro Silva e Gil Ferreira da Silva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  22005

Despacho n.º 10891/2014:
Subdelegação de competências na coordenadora da equipa de estudos e projetos Cristina 
Ferraz de Oliveira Cancela e no coordenador da equipa de gestão de ativos Manuel Camargo 
de Sousa Eiró . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  22005

Despacho n.º 10892/2014:
Subdelegação de competências nos gestores de contratos Mário Silva Coelho, Hugo Caseiro 
Rodrigues, Nuno Gomes Pinheiro, Nuno Chang Ho, Carolina Janeiro Costa, Nuno Cristóvão 
Pereira, Bernardete Lopes Chilra, Paulo Cruz Jesus, Carlos Anselmo Teixeira e Rui Pessanha 
Correia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  22006

 Unidade Local de Saúde do Litoral Alentejano, E. P. E.
Deliberação n.º 1608/2014:
Redução de horário . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  22007
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Deliberação n.º 1609/2014:
Redução de horário de trabalho . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  22007

Deliberação n.º 1610/2014:
Redução de horário de trabalho . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  22007

Deliberação n.º 1611/2014:
Transição para quarenta horas semanais . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  22007

PARTE H Município de Amarante
Aviso n.º 9625/2014:
Lista unitária de ordenação final para técnico superior área de gestão . . . . . . . . . . . . . . . . . .  22007

Aviso n.º 9626/2014:
Lista unitária de ordenação final para técnico superior, área de psicologia  . . . . . . . . . . . . . .  22007

 Município do Cadaval
Aviso n.º 9627/2014:
Projeto de regulamento de utilização da piscina municipal  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  22008

Aviso n.º 9628/2014:
Proposta de alteração do Regulamento da Biblioteca Municipal do Cadaval . . . . . . . . . . . . .  22013

Aviso n.º 9629/2014:
Projeto de regulamento do conselho municipal da juventude . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  22015

 Município de Cantanhede
Aviso n.º 9630/2014:
Aposentação de trabalhador  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  22018

 Município de Cinfães
Edital n.º 781/2014:
Projeto de regulamento para atribuição de bolsas de estudo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  22018

 Município do Entroncamento
Edital n.º 782/2014:
Projeto de regulamento e alteração à tabela de taxas  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  22021

 Município de Lamego
Aviso n.º 9631/2014:
Contratação de Rui Manuel Silva Mesquita para a categoria de técnico superior, da carreira 
de técnico superior, na modalidade de contrato de trabalho em funções públicas por tempo 
indeterminado . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  22025

Aviso n.º 9632/2014:
Contratação de Joaquim Jorge Pereira Cardoso para a categoria de assistente operacional, da 
carreira de assistente operacional, na modalidade de contrato de trabalho em funções públicas 
por tempo indeterminado . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  22025

 Município da Marinha Grande
Edital (extrato) n.º 783/2014:
Discussão pública — alteração ao alvará de loteamento n.º 5/1984 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  22025

 Município de Mogadouro
Aviso n.º 9633/2014:
Discussão pública da alteração ao Regulamento de Feiras e Mercados do Município de Mo-
gadouro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  22026

 Município de Monforte
Aviso n.º 9634/2014:
Designação em cargos dirigentes, em regime de comissão de serviços, por três anos . . . . . .  22026
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Aviso n.º 9635/2014:

Designação em cargos dirigentes, em regime de comissão de serviços, por três anos . . . . . .  22026

 Município de Paredes
Aviso n.º 9636/2014:

Adaptação do Plano de Urbanização de Gandra, aprovada em sede de assembleia municipal, 
na reunião datada de 27 de junho de 2014, decorrente da entrada em vigor da primeira revisão 
do Plano Diretor Municipal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  22027

Aviso n.º 9637/2014:

Adaptação do Plano de Urbanização da Cidade de Paredes, aprovada em sede de assembleia 
municipal, na reunião datada de 27 de junho de 2014, decorrente da entrada em vigor da 
primeira revisão do Plano Diretor Municipal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  22055

 Município de Ponta do Sol
Aviso n.º 9638/2014:

Cessação de funções por aposentação . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  22086

 Município de Sabrosa
Aviso n.º 9639/2014:

Nomeações para o gabinete de apoio à presidência  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  22086

 Município de Santarém
Aviso n.º 9640/2014:

Processo disciplinar — pena de despedimento . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  22087

 Município de Setúbal
Aviso n.º 9641/2014:

Plano de pormenor da frente ribeirinha de Setúbal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  22087

 Município de Sintra
Aviso (extrato) n.º 9642/2014:

Conclusão com sucesso do período experimental referente ao contrato de trabalho por tempo 
indeterminado celebrado com Maria Helena Correia Araújo Saraiva . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  22090

 Município de Tavira
Aviso n.º 9643/2014:

Denúncia de contratos de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado . . . . . . . .  22090

 Município de Valença
Aviso n.º 9644/2014:

Consolidação definitiva de mobilidade interna na categoria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  22090

 União das Freguesias de Souto da Carpalhosa e Ortigosa
Edital n.º 784/2014:

Ordenação heráldica  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  22091

 Serviços Municipalizados de Água e Saneamento da Câmara Municipal 
de Vila Franca de Xira

Aviso n.º 9645/2014:

Cessação da relação jurídica de emprego público de um trabalhador . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  22091
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PARTE J1 Ministério das Finanças
Autoridade Tributária e Aduaneira:

Aviso (extrato) n.º 9646/2014:
Procedimento concursal de recrutamento para seleção de um dirigente intermédio de 2.º grau, 
referente ao cargo de chefe da Divisão de Liquidação de Impostos sobre o Património e Outros 
Impostos (DLIPOI), da Direção de Finanças de Lisboa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  22091

Aviso n.º 9647/2014:
Procedimento concursal de recrutamento para seleção de um dirigente intermédio de 1.º grau, 
referente ao cargo de diretor de finanças de Viana do Castelo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  22091
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PARTE A

 PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA

Chancelaria das Ordens Honoríficas Portuguesas

Alvará (extrato) n.º 13/2014
Por Alvará de 9 de junho de 2014:

Ordem Militar de Avis

Grã -Cruz
General José António de Magalhães Araújo Pinheiro

Grande -Oficial
Major -General Pedro Miguel de Palhares Veloso da Silva
Coronel Jorge Manuel Gaspar Esteves

Comendador
Tenente -Coronel David José Gaspar
Tenente -Coronel Fernando Manuel Lourenço da Costa
Tenente -Coronel Joaquim José Caetano Nunes

Oficial
Major Abílio Lopes de Almeida
Major António Pedrosa de Oliveira

Cavaleiro
Capitão Paulo Jorge Silva Salvado
Capitão José Augusto da Silva Borges
Capitão Jorge Manuel Nunes Farinha
18 de agosto de 2014. — O Secretário -Geral das Ordens, Arnaldo 

Pereira Coutinho.

 Alvará (extrato) n.º 14/2014
Por Alvará de 14 de julho de 2014;

Ordem do Mérito

Grã -Cruz
Embaixador Hans Kofoed -Hansen, de nacionalidade dinamarquesa

Por Alvará de 10 de julho de 2014;

Ordem do Infante D. Henrique

Comendador
Dr. Hong Ji -Woong, de nacionalidade sul -coreana

Oficial
Dr. Yoo Un -Seong, de nacionalidade sul -coreana

Ordem do Mérito

Oficial
Dra. Mi -Jeong Park, de nacionalidade sul -coreana

Por Alvará de 4 de julho de 2014;

Ordem do Mérito

Grã -Cruz
Ministro Plenipotenciário de 1.ª Classe Júlio José de Oliveira Car-

ranca Vilela

Por Alvará de 20 de junho de 2014;

Ordem da Instrução Pública

Grã -Cruz

Professor Doutor José Carlos Diogo Marques dos Santos

Por Alvará de 22 de maio de 2014;

Ordem do Mérito

Medalha

Camilo António Feio Pinhel

18 de agosto de 2014. — O Secretário -Geral das Ordens, Arnaldo 
Pereira Coutinho.

208039042 

 Alvará (extrato) n.º 15/2014
Individualidades chinesas agraciadas por alvará de 9 de maio de 

2014:

Ordem do Infante D. Henrique

Grã-Cruz
Embaixador Guo Jiading

Grande-Oficial
Professora Doutora Zhao Hong Ling

Ordem do Mérito

Grã-Cruz
Doutor Fernando Chui Sai-on

Grande-Oficial
Professor Doutor Zhou Han Jun

Comendador
Professora Catarina Xu
Guilherme Ung Vai Meng

Oficial
Eva Lui

18 de agosto de 2014. — O Secretário-Geral das Ordens, Arnaldo 
Pereira Coutinho.

208038995 

 Alvará (extrato) n.º 16/2014
Por Alvará de 9 de junho de 2014;

Ordem do Infante D. Henrique

Grande -Oficial
Dr. Juan Ignacio Zoido Álvarez, de nacionalidade espanhola
Dr. Johannes Laitenberger, de nacionalidade alemã

Comendador
João Carlos Martins, de nacionalidade brasileira
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Oficial
Maria Victoria William Haddad, de nacionalidade espanhola
Dr. Urs Bührer, de nacionalidade suíça
Dr. Michel Geoffrey F. J. Plumley, de nacionalidade belga

Ordem da Liberdade

Comendador
Dra. Maria Beatriz de Sena e Costa dos Santos Ferreira, de naciona-

lidade moçambicana

Ordem do Mérito

Comendador
Percival Ivo Vital de Noronha, de nacionalidade indiana
Dr. Marcelo Mattos Araújo, de nacionalidade brasileira

Membro -Honorário

Fundação Cecília Zino

Ordem do Mérito Empresarial

(Classe do Mérito Agrícola)

Comendador

Sylvia Loch, de nacionalidade inglesa

18 de agosto de 2014. — O Secretário -Geral das Ordens, Arnaldo 
Pereira Coutinho.

208039083 

PARTE C

 PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS

Gabinete do Primeiro-Ministro

Despacho n.º 10845/2014
Considerando que o Instituto do Emprego e Formação Profissional, I.P., 

doravante designado IEFP, necessita de dar início ao procedimento pré-
-contratual para fornecimento de serviços de limpeza das Unidades 
Orgânicas das Delegações Regionais e dos Serviços Centrais, no âmbito 
e com as especificações técnicas do respetivo Acordo Quadro, da Enti-
dade de Serviços Públicos Partilhados da Administração Pública, I.P.;

Considerando que face ao valor previsto de 4.693.144,50€ (quatro 
milhões, seiscentos e noventa e três mil, cento e quarenta e quatro 
euros e cinquenta cêntimos), acrescido de IVA à taxa legal em vigor, a 
respetiva autorização da despesa e abertura do procedimento aquisitivo 
é da minha competência, nos termos da alínea d) no n.º 1 do artigo 17.º 
do Decreto -Lei n.º 197/99, de 8 de junho;

1.º Autorizo, nos termos e ao abrigo da alínea d) do n.º 1 do artigo 17.º 
do Decreto -Lei n.º 197/99, de 8 de junho, e do artigo 36.º do Código 
dos Contratos Públicos aprovado pelo Decreto -Lei n.º 18/2008, de 29 de 
janeiro, a realização da despesa e a abertura do procedimento aquisitivo 
de contratação de serviços de limpeza, ao abrigo do respetivo Acordo 
Quadro, pelo Instituto do Emprego e Formação Profissional, I.P., no valor 
máximo de € 4.693.144,50 € (quatro milhões, seiscentos e noventa e três 
mil, cento e quarenta e quatro euros e cinquenta cêntimos), acrescido 
de IVA à taxa legal em vigor.

2.º Delego, com faculdade de subdelegação, no Ministro da Soli-
dariedade, Emprego e Segurança Social, ao abrigo do artigo 109.º do 
Código dos Contratos Públicos, aprovado pelo Decreto -Lei n.º 18/2008, 
de 29 de janeiro, a competência para a prática de todos os atos a realizar 
inerentes ao procedimento a desencadear, nomeadamente a aprovação 
das peças do procedimento, designação do júri, decisão de adjudicação 
e aprovação da minuta de contrato.

3.º O presente despacho produz efeitos a partir de dia 14 de agosto 
de 2014.

11 de agosto de 2014. — Pelo Primeiro -Ministro, Paulo Sacadura 
Cabral Portas, Vice -Primeiro -Ministro.

208038079 

 Gabinete da Secretária-Geral do Sistema 
de Segurança Interna

Despacho n.º 10846/2014
1 — Ao abrigo do disposto na alínea c) do n.º 1 do artigo 3.º, nos n.os 1, 

2 e 3 do artigo 11.º e do artigo 12.º do Decreto -Lei n.º 11/2012, de 20 
de janeiro, aplicável ex vi o n.º 3 do artigo 14.º da Lei n.º 53/2008, de 

29 de agosto, designo como técnica especialista, para exercer funções 
de assessoria especializada na área de contabilidade, no meu Gabinete, 
a Guarda de Infantaria n.º 2040574 da Guarda Nacional Republicana, 
Carla Cristina Marques da Silva.

2 — Para efeitos do disposto no n.º 6 do artigo 13.º do referido 
decreto -lei, é atribuído à designada o estatuto remuneratório de secre-
tária pessoal.

3 — Para efeitos do disposto no artigo 12.º do referido decreto -lei, 
a nota curricular da designada é publicada em anexo ao presente des-
pacho.

4 — O presente despacho produz efeitos a partir de 1 de agosto de 2014.
1 de agosto de 2014. — A Secretária -Geral do Sistema de Segurança 

Interna, Maria Helena Pereira Loureiro Correia Fazenda.

Nota Curricular
Dados Biográficos
Nome: Carla Cristina Marques da Silva
Data de Nascimento: 10 de março de 1970

Habilitações Académicas
Licenciatura em Contabilidade e Finanças pelo Instituto Politécnico 

de Setúbal
Licenciatura em Administração Pública pelo Instituto Superior de 

Ciências Sociais e Politicas, UTL

Formação Profissional
Curso de Planeamento, Execução Contabilística e Acompanhamento 

do PIDDAC — INA
Curso de Gestão e Acompanhamento de Projetos PIDDAC — INA
Curso de Gestão de Tesouraria e Fundo de Maneio — INA
Curso de Contabilidade Pública — INA
Formação em Contabilidade Pública — SGMAI

Experiência Profissional
1992 — Curso de Formação de Sargentos — Exército
2003 — Gabinete Contabilidade
2004 — Curso de Formação de Praças — GNR
2006 — Gabinete Coordenador de Segurança, Núcleo de Apoio Ad-

ministrativo
2008 — Sistema de Segurança Interna, Secretária Pessoal
2011 — Sistema de Segurança Interna, Colaboradora Especializada

208043043 

 Despacho n.º 10847/2014
1 — Ao abrigo do disposto no n.º 2 do artigo 3.º, nos n.os 6 e 7 do 

artigo 4.º, nos n.os 1, 2 e 3 do artigo 11.º e no artigo 12.º do Decreto -Lei 
n.º 11/2012, de 20 de janeiro, aplicável ex vi o n.º 3 do artigo 14.º da 
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Lei n.º 53/2008, de 29 de agosto, designo para exercer as funções de 
motorista do meu Gabinete, Jorge Manuel Matoso de Almeida, motorista, 
nível 2, da carreira técnico -profissional de apoio geral constante do 
mapa II anexo ao Decreto -Lei n.º 370/91, de 7 de outubro, nos termos 
do n.º 6 do artigo 71.º da Lei n.º 9/2007, de 19 de fevereiro.

2 — Para efeitos do disposto na alínea a) do artigo 12.º do referido 
decreto -lei, a nota curricular do designado é publicada em anexo ao 
presente despacho.

3 — O presente despacho produz efeitos a partir de 1 de agosto de 
2014.

1 de agosto de 2014. — A Secretária -Geral do Sistema de Segurança 
Interna, Maria Helena Pereira Loureiro Correia Fazenda.

Nota Curricular
Nome: Jorge Manuel Matoso de Almeida
Data de nascimento: 29 de outubro de 1974
Escolaridade: 11.º
Entre 1998 e 2000 — exerceu funções de vigilante na empresa 

S.O.V — Vigilância Privada.
Em 2001 ingressou no quadro de pessoal técnico -profissional de apoio 

geral do mapa II anexo ao Decreto -Lei n.º 370/91, de 7 de outubro, 
exercendo as funções de motorista da Direção -Geral até 2011.

Entre 2011 e 2014 — exerceu funções de motorista do Secretário-
-Geral do Sistema de Segurança Interna.

208043554 

 Despacho n.º 10848/2014
1 — Ao abrigo do disposto no n.º 2 do artigo 3.º, nos n.os 6 e 7 do 

artigo 4.º, nos n.os 1, 2 e 3 do artigo 11.º e no artigo 12.º do Decreto -Lei 
n.º 11/2012, de 20 de janeiro, aplicável ex vi o n.º 3 do artigo 14.º da 
Lei n.º 53/2008, de 29 de agosto, designo para exercer as funções de 
motorista do meu Gabinete, Fernão Isidro Gomes Romão, assistente 
operacional da Secretaria-Geral do Ministério da Administração Interna.

2 — Para efeitos do disposto na alínea a) do artigo 12.º do referido 
decreto -lei, a nota curricular do designado é publicada em anexo ao 
presente despacho.

3 — O presente despacho produz efeitos a partir de 1 de agosto de 
2014.

1 de agosto de 2014. — A Secretária -Geral do Sistema de Segurança 
Interna, Maria Helena Pereira Loureiro Correia Fazenda.

Nota Curricular
Nome: Fernão Isidro Gomes Romão
Local de origem: Ministério da Administração Interna — Secretaria-

-Geral
Funções: Motorista
Escolaridade: 4.º
Datas: 1976 a 1982
Função ou cargo ocupado: Governo Regional da Madeira — Secretaria 

Regional do Equipamento Social — Motorista
Datas: 1982 a 1990
Função ou cargo ocupado: Governo Regional da Madeira — Gabinete 

para os Aeroportos da Região Autónoma da Madeira — Motorista
Datas: 1990 a 2005
Função ou cargo ocupado: Ministério da Administração Interna — Se-

cretaria-Geral — Motorista
Datas: 2005 a 2011
Função ou cargo ocupado: Ministério da Administração Interna — Mo-

torista do Gabinete do Secretário de Estado da Proteção Civil
Datas: 2011 a 2012
Função ou cargo ocupado: Ministério da Administração Interna — Se-

cretaria-Geral — Motorista da Secretária Geral
Datas: de 2012 a 2014
Função ou cargo ocupado: Sistema de Segurança Interna — Motorista 

do Gabinete
208043343 

 Despacho n.º 10849/2014
1 — Ao abrigo do disposto na alínea d) do n.º 1 do artigo 3.º, nos 

n.os 1, 2 e 3 do artigo 11.º e no artigo 12.º do Decreto -Lei n.º 11/2012, 
de 20 de janeiro, aplicável ex vi o n.º 3 do artigo 14.º da Lei n.º 53/2008, 
de 29 de agosto, designo para exercer as funções de secretária pessoal 
do meu Gabinete, a assistente técnica da Secretaria -Geral do Ministé-
rio da Administração Interna, Carolina Fátima Rosa de Jesus Severo 
Santos.

2 — Para efeitos do disposto no artigo 12.º do mesmo decreto -lei a 
nota curricular da designada é publicada em anexo ao presente despacho.

3 — O presente despacho produz efeitos a partir de 1 de agosto de 2014.
1 de agosto de 2014. — A Secretária -Geral do Sistema de Segurança 

Interna, Maria Helena Pereira Loureiro Correia Fazenda.

Nota Curricular
Nome: Carolina Fátima Rosa de Jesus Severo Santos
Data de Nascimento: 11 de dezembro de 1946
Dados académicos
Curso Complementar de Secretariado e “Report Writing” (St. Paul’s 

College de Hong Kong)
Curso Complementar de Publicidade (Universidade da Ásia Oriental 

em Macau)

Dados profissionais
De 1967 a 1968 Secretária, Hong Kong Jardine’s Airways
De 1968 a 1969 Secretária da Direção do Hotel Sol e Mar, Albufeira, 

Algarve
De 1969 a 1974 Guia -interprete na Agência de Viagens e Turismo 

Estoril, Macau
De 1974 a 1976 Secretária da Administração da Empresa “Norwest 

Holst Portugal, L.da”, Vilamoura, Algarve
De 1977 a 1989 Secretária da Direção do Hotel Sintra, Macau
De 1990 Secretária pessoal da Secretária -Adjunta para a Saúde e 

Assuntos Sociais, Macau
De 1991 a 1992 Adjunta do Diretor -geral do Hotel Sintra e da Agência 

e Viagens e Turismo, Sintra, Macau
De 1993 a 1994 Secretária em escritório de advogados, Macau
De 1994 a 1999, Coordenadora e responsável pelo Gabinete de Aco-

lhimento e Informação do Hospital Conde S. Januário, Macau
De 1999 Ingresso nos quadros da Secretaria -Geral do Ministério da 

Administração Interna, como Técnico -profissional
De 1999 a 2001, Secretária pessoal do Ministro de Equipamento Social
De 2001 a 2002, Colaborador especializado no Gabinete do Secretário 

de Estado da Administração Marítima e Portuária
De 2002 a 2008, Secretária no Gabinete Coordenador de Segurança
Desde 2008 — Secretária pessoal do Secretário -Geral do Sistema 

de Segurança Interna
208043213 

 Despacho n.º 10850/2014
1 — Ao abrigo do disposto no n.º 2 do artigo 3.º, nos n.os 6 e 7 do artigo 4.º, 

nos n.os 1, 2 e 3 do artigo 11.º e no artigo 12.º do Decreto -Lei n.º 11/2012, de 
20 de janeiro, aplicável ex vi o n.º 3 do artigo 14.º da Lei n.º 53/2008, de 29 
de agosto, designo para exercer as funções de motorista do meu Gabinete, 
Nuno Estevam Barbosa Cordeiro, assistente operacional da Secretaria-
-Geral do Ministério da Solidariedade, Emprego e Segurança Social.

2 — Para efeitos do disposto na alínea a) do artigo 12.º do referido 
decreto -lei, a nota curricular do designado é publicada em anexo ao 
presente despacho.

3 — O presente despacho produz efeitos a partir de 1 de agosto de 2014.
1 de agosto de 2014. — A Secretária -Geral do Sistema de Segurança 

Interna, Maria Helena Pereira Loureiro Correia Fazenda.

Nota Curricular
Nome: Nuno Estevam Barbosa Cordeiro
Local de origem: Secretaria -Geral do Ministério da Solidariedade, 

do Emprego e Segurança Social
Funções: Motorista
Escolaridade: 9.º
Datas: 1995 a 2005
Função ou cargo ocupado: Ministério da Defesa Nacional — Comando 

Operacional da Força Aérea — Cabo -Adjunto
Datas: 2006 a 2007
Função ou cargo ocupado: Ministério do Trabalho e da Solidariedade 

Social — Secretaria -Geral — Motorista
Datas: 2007 a 2010
Função ou cargo ocupado: Ministério da Educação — Motorista do 

Gabinete Coordenador do Sistema de Informação
Datas: 2010 a 2011
Função ou cargo ocupado: Ministério da Economia, da Inovação e 

do Desenvolvimento — Motorista do Gabinete do Secretário de Estado 
Adjunto da Industria e do Desenvolvimento

Datas: 2011
Função ou cargo ocupado: Ministério da Solidariedade e da Segurança 

Social — Secretaria -Geral — Motorista
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Datas: de 2012 a 2014
Função ou cargo ocupado: Sistema de Segurança Interna — Motorista 

do Gabinete.
208044486 

 Despacho n.º 10851/2014
1 — Ao abrigo do disposto na alínea d) do n.º 1 do artigo 3.º, nos 

n.os 1, 2 e 3 do artigo 11.º e no artigo 12.º do Decreto -Lei n.º 11/2012, de 
20 de janeiro, aplicável ex vi o n.º 3 do artigo 14.º da Lei n.º 53/2008, 
de 29 de agosto, designo para exercer as funções de secretária pes-
soal do meu Gabinete, Maria de Lurdes Almeida dos Santos, técnica 
auxiliar de informações, nível 1, da carreira técnico -profissional de 
apoio geral constante do mapa II anexo ao Decreto -Lei n.º 370/91, 
de 7 de outubro, nos termos do n.º 6 do artigo 71.º da Lei n.º 9/2007, 
de 19 de fevereiro.

2 — Para efeitos do disposto no artigo 12.º do mesmo decreto -lei a 
nota curricular da designada é publicada em anexo ao presente despacho.

3 — O presente despacho produz efeitos a partir de 1 de agosto de 2014.

1 de agosto de 2014. — A Secretária -Geral do Sistema de Segurança 
Interna, Maria Helena Pereira Loureiro Correia Fazenda.

Nota Curricular
Nome: Maria de Lurdes Almeida dos Santos
Data de nascimento: 09 de julho de 1963
Habilitações académicas: 12.º Ano de escolaridade
Formação Profissional:

EFG (Centro de Estudos e Contabilidade) — Excel em Windows
EFG (Centro de Estudos e Contabilidade) — Processador de Tex-

to — Word
INA — Processamento de Abonos e Regalias Sociais
INA — Relações com o Público — Função Atendimento
INA — A Função Administrativa e Desburocratização
INA — Técnicas de Arquivo
SSMJ — Código do Procedimento Administrativo
SSMJ — Avaliação de Desempenho (SIADAP)
SSMJ — Administração Pública — Direitos e Deveres do Funcionário

Dados profissionais:

Entre 1983 e 2007 — Serviços Sociais do Ministério da Justi-
ça — Exerceu funções administrativas — carreira de assistente téc-
nica — nas diversas áreas de atribuições dos SSMJ, designadamente, 
na Direção de Recursos Humanos e Financeiros, elaborando o balanço 
social; executando os procedimentos relativos ao processo de classifi-
cação de serviço e às operações de registo de assiduidade e antiguidade; 
mantendo atualizados os processos individuais e assegurando o pro-
cessamento das remunerações e outros abonos do pessoal do quadro.

Em 2007 ingressou no quadro de pessoal técnico -profissional de 
apoio geral do mapa II anexo ao Decreto -Lei n.º 370/91, de 7 de 
outubro, tendo exercido funções de apoio administrativo à Direção-
-Geral até 2011.

Entre 2011 e 2014 — Exerceu as funções de secretária pessoal do 
Secretário -Geral do Sistema de Segurança Interna.

208043513 

 Despacho n.º 10852/2014
1 — Ao abrigo do disposto na alínea c) do n.º 1 do artigo 3.º, nos n.os 1, 

2 e 3 do artigo 11.º e do artigo 12.º do Decreto -Lei n.º 11/2012, de 20 
de janeiro, aplicável ex vi o n.º 3 do artigo 14.º da Lei n.º 53/2008, de 
29 de agosto, designo como técnico especialista, para exercer funções 
de assessoria especializada, na área de análise e tratamento dos dados 
relativos à criminalidade, no meu Gabinete, o licenciado Eduardo Au-
gusto Piteira de Barros Sampaio Franco.

2 — Para efeitos do disposto no n.º 6 do artigo 13.º do referido 
decreto -lei, é atribuído ao designado o estatuto remuneratório de 
adjunto, incluindo demais regalias inerentes ao exercício de tal 
cargo.

3 — Para efeitos do disposto no artigo 12.º do mesmo decreto -lei 
a nota curricular do designado é publicada em anexo ao presente 
despacho.

4 — O presente despacho produz efeitos a partir de 1 de agosto de 2014.

1 de agosto de 2014. — A Secretária -Geral do Sistema de Segurança 
Interna, Maria Helena Pereira Loureiro Correia Fazenda.

Nota curricular

Dados pessoais:

Nome: Eduardo Augusto Piteira de Barros Sampaio Franco
Data de nascimento: 26 de março de 1968
Naturalidade: Lisboa

Habilitações académicas:

Licenciatura em Investigação Social Aplicada
Doutorando em Ecologia Humana

Outras formações:

Pós graduação em Sociologia do Trabalho
Curso de especialização em “Análise de Dados”
Curso de especialização em “Sistemas de Informação Geográfica”

Atividade profissional:

Assessor do Secretário -geral do Sistema de Segurança Interna desde 
outubro de 2008

Desempenhou funções no Núcleo de Apoio Técnico do Gabinete 
Coordenador de Segurança desde março de 2002 a outubro de 2008

Desempenhou funções de assessoria no Ministério da Administração 
Interna de janeiro de 1997 a março de 2002.

208040549 

 Despacho n.º 10853/2014
1 — Ao abrigo do disposto na alínea b) do n.º 1 do artigo 3.º, nos 

n.os 1, 2 e 3 do artigo 11.º e do artigo 12.º do Decreto -Lei n.º 11/2012, 
de 20 de janeiro, aplicável ex vi o n.º 3 do artigo 14.º da Lei n.º 53/2008, 
de 29 de agosto, designo para exercer as funções de adjunto do meu 
Gabinete, o Tenente -Coronel de Infantaria n.º 1876015, da Guarda 
Nacional Republicana, Armando José Soares da Costa.

2 — Para efeitos do disposto no artigo 12.º do mesmo decreto -lei 
a nota curricular do designado é publicada em anexo ao presente 
despacho.

3 — O presente despacho produz efeitos a partir de 1 de agosto de 
2014.

1 de agosto de 2014. — A Secretária -Geral do Sistema de Segurança 
Interna, Maria Helena Pereira Loureiro Correia Fazenda.

Nota curricular
Dados Pessoais:
Armando José Soares da Costa
TCor Infantaria/GNR

Qualificações Profissionais:
Curso de Estado -Maior — França
Curso de Manutenção de Ordem Pública — GNR
Módulo de Técnicas de Investigação Criminal — Polícia Judiciária
Curso de Métodos de Instrução — Exército
Curso Avançado de Alta Direção Policial — INA

Experiência Profissional:
Instrutor de vários Cursos de Formação e Qualificação — GNR
Chefe da Secção de Operações — RI/GNR
Observador das Nações Unidas — Angola
Comandante de Companhia — RI /GNR
Chefe do Gabinete de Analise da Repartição de Informações — GNR
Chefe da Divisão de Contra -Informação e Segurança — GNR
Chefe de Divisão de Análise e Pesquisa de Informações — ASAE
Comandante Centro Treino Aprontamento Forças Missões Interna-

cionais — GNR
Chefe da Secção Operações e Informações — UI/GNR
Chefe da Secção de Logística e Financeira UI/GNR

Outras Qualificações:
Licenciatura Gestão Recursos Humanos — Instituto Superior Mate-

mática Gestão (Univ Lusófona)
Diplome de Langue Française (Alliance Française) — Lisboa
Curso de Inglês para Relações Internacionais — INA
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 Despacho n.º 10854/2014
1 — Nos termos do disposto na alínea a) do n.º 1 do artigo 3.º, nos 

n.os 1, 2 e 3 do artigo 11.º e do artigo 12.º do Decreto -Lei n.º 11/2012, de 
20 de janeiro, aplicável ex vi o n.º 3 do artigo 14.º da Lei n.º 53/2008, de 
29 de agosto, designo para exercer as funções de Chefe do meu Gabi-
nete, o Tenente -Coronel de Infantaria n.º 1906016, da Guarda Nacional 
Republicana, Paulo Alexandre da Silva Guerreiro.

2 — Para efeitos do disposto no artigo 12.º do mesmo decreto -lei 
a nota curricular do designado é publicada em anexo ao presente 
despacho.

3 — O presente despacho produz efeitos a partir de 8 de agosto de 2014.

8 de agosto de 2014. — A Secretária -Geral do Sistema de Segurança 
Interna, Maria Helena Pereira Loureiro Correia Fazenda.

Nota Curricular
Nome: Paulo Alexandre da Silva Guerreiro — Tenente Coronel de 

Infantaria n.º 1906016, da Guarda Nacional Republicana
Data de nascimento: 12 de novembro de 1965

Formação académica e qualificação profissional:

Curso de Formação de Oficiais GNR; Curso de Promoção a Capitão; 
Curso de Promoção a Oficial Superior; Curso de Aplicação de Tecno-
logias; Curso de Proteção da Natureza; Curso seguimento, Vigilância 
e medidas de Contra Vigilância; Curso Gestão Centro de Comando e 
Controlo; Curso de Contrafação e Pirataria no Contexto das Ameaças 
à Segurança; Curso de Formação de Formadores; Curso de Trafico de 
Seres Humanos e Imigração Ilegal. Treino em Gestão de Situações de 
Crises e de Emergência em desastres internacionais; Curso de Gestão 
de Crises.

Licenciatura em História; Curso de Inglês — nível 6, da Comissão 
Europeia.

Experiência Profissional:

Comandante de Grupo Operacional Brigada Fiscal; Comandante de 
Subdestacamento Operacional Brigada Fiscal; Comandante de Desta-
camento de Pesquisa da Brigada Fiscal; Perito Nacional Destacado/ 
investigador, no Organismo Luta Antifraude (OLAF), da Comissão 
Europeia; Chefe da Secção de Informações do Estado Maior da Brigada 
Fiscal; Comandante de Destacamento de Controlo Costeiro da Unidade 
de Controlo Costeiro; Chefe do Centro de Comando e Controlo Opera-
cional da Unidade de Controlo Costeiro.

208040395 

 Comissão de Coordenação e Desenvolvimento 
Regional de Lisboa e Vale do Tejo

Aviso n.º 9604/2014
Foi apresentada pela Câmara Municipal da Loures, nos termos do 

n.º 1 do artigo 10.º do Decreto -Lei n.º 166/2008, de 22 de agosto, 
uma proposta de delimitação da Reserva Ecológica Nacional (REN) 
para o município de Loures, que altera a atual delimitação aprovada 
pela Resolução do Conselho de Ministros (RCM) n.º 153/2000, 
de 11 de novembro, alterada pelo aviso n.º 5085/2014, de 16 de 
abril, na área de intervenção do plano de pormenor da Quinta do 
Correio -Mor.

Tal proposta enquadra -se no âmbito da elaboração do Plano de Porme-
nor da Quinta do Correio -Mor cujo procedimento ocorreu em simultâneo 
com a delimitação da REN.

Sobre a referida proposta e nos termos do disposto nos artigos n.os 11.º, 
15.º e 16.º do Decreto -Lei n.º 166/2008, de 22 de agosto, com a redação 
dada pelo Decreto -Lei n.º 239/2012, de 2 de novembro, pronunciaram-
-se a Agência Portuguesa do Ambiente, I. P., a Autoridade Nacional da 

Proteção Civil, a ex -Autoridade Florestal Nacional, tendo a Comissão 
de Coordenação e Desenvolvimento Regional de Lisboa e Vale do Tejo 
emitido uma posição final favorável, conforme previsto nos diplomas 
supracitados.

A Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional de Lisboa 
e Vale do Tejo aprovou, em 7 de agosto 2014, a alteração da delimitação 
de REN para o município de Loures.

Assim:
Considerando o disposto no Decreto -Lei n.º 166/2008, de 22 de agosto, 

com a redação dada pelo Decreto -Lei n.º 239/2012, de 2 de novembro, 
faz -se público o seguinte:

Artigo 1.º

Objeto

1 — Foi aprovada a alteração da delimitação da Reserva Eco-
lógica Nacional para o município de Loures, com as áreas iden-
tificadas nas plantas anexas ao presente aviso e que dele fazem 
parte integrante.

2 — São publicadas a carta da REN do município de Loures, à es-
cala 1/25000, e a carta da REN da área de intervenção do Plano de 
Pormenor da Quinta do Correio Mor à escala 1/5000.

Artigo 2.º

Consulta

As referidas plantas e a memória descritiva e justificativa podem ser 
consultadas na Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional 
de Lisboa e Vale do Tejo e na Direção -Geral do Território.

Artigo 3.º

Produção de efeitos

A presente alteração da delimitação da Reserva Ecológica Nacional 
para o município de Loures produz efeitos com a entrada em vigor do 
Plano de Pormenor da Quinta do Correio -Mor.

11 de agosto de 2014. — O Presidente, João Pereira Teixeira. 

  

Curso de Terrorismo: As Novas Ameaças Globais — Reitoria Uni-
versidade Lisboa

Curso “Crime Intelligence and Risk Assessment” — Lituania
Curso de Liderança e Gestão de Conflitos — Lisboa
Curso de Competitive Intelligence — ISCSP
Curso de Analise de Dinâmicas Regionais de Segurança e Defe-

sa — IDN
208040468 
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 208037211 

 Gabinete de Estratégia, Planeamento 
e Avaliação Culturais

Despacho n.º 10855/2014
1 — Ao abrigo do disposto conjugadamente no n.º 2 do artigo 4.º 

do Decreto -Lei n.º 47/2012, de 28 de fevereiro e no n.º 1 do artigo 41.º 
do Código do Procedimento Administrativo, republicado em anexo ao 
Decreto -Lei n.º 6/96, de 31 de janeiro, designo o mestre Nuno Estan-
queiro Dias, Diretor de Serviços de Gestão de Recursos e Informação, 
e o licenciado Sérgio Madeira Pinto, Diretor de Serviços de Assessoria 
Jurídica e Contencioso, para me substituírem sucessivamente na minha 
ausência, por motivo de férias, no período compreendido entre 14 e 29 
de agosto, inclusive.

2 — O presente despacho produz efeitos a partir da data da sua as-
sinatura.

13 de agosto de 2014. — A Diretora -Geral, Maria Fernanda Soares 
Rebelo Heitor.

208035681 

 MINISTÉRIOS DAS FINANÇAS E DA ECONOMIA

Gabinetes dos Secretários de Estado Adjunto
e do Orçamento e das Infraestruturas,

Transportes e Comunicações

Portaria n.º 697/2014
Considerando que a Rede Ferroviária Nacional – REFER, E.P.E. 

pretende lançar um procedimento para a “Linha do Oeste - Troço Mele-
ças/Caldas da Rainha - Prestação de serviços de elaboração dos estudos 
e projetos de modernização”;

Considerando que nos termos do disposto no n.º 5 do artigo 2.º da 
Lei n.º 91/2001, de 20 de agosto (Lei de Enquadramento Orçamental 

(LEO)), com a redação dada pela Lei n.º 37/2013, de 14 de junho, a 
REFER assumiu a natureza de Entidade Pública Reclassificada e foi 
integrada no sector público administrativo, sendo equiparada a serviço 
e fundo autónomo;

Considerando que, de acordo com o estabelecido no artigo 45.º da 
mencionada Lei de Enquadramento Orçamental (LEO), os compromissos 
que deem origem a encargos plurianuais apenas podem ser assumidos 
mediante prévia autorização, a conceder por portaria conjunta das Fi-
nanças e da Tutela, salvo se excecionados nos casos previstos no n.º 2 
do mesmo artigo;

Considerando que o procedimento para a “Linha do Oeste - Troço Me-
leças/Caldas da Rainha - Prestação de serviços de elaboração dos estudos 
e projetos de modernização” tem execução financeira plurianual, torna-se 
necessária a publicação no Diário da República de uma portaria de exten-
são de encargos dos Ministros de Estado e das Finanças e da Economia, 
nos termos do n.os 1 e 2 do artigo 22.º do Decreto – Lei n.º 197/99, de 8 
de junho, aplicável ex vi do citado n.º 5 do artigo 2.º da LEO;

Considerando que a prestação de serviços em causa tem um preço base 
de € 4.990.000,00, ao qual acresce IVA à taxa legal em vigor;

Considerando que o início do procedimento para a “Linha do 
Oeste - Troço Meleças/Caldas da Rainha - Prestação de serviços de 
elaboração dos estudos e projetos de modernização” ainda não ocorreu 
e que o prazo de execução abrange o período compreendido entre os 
anos de 2014 a 2019.

Torna-se, assim, necessário proceder à repartição plurianual do en-
cargo financeiro resultante do contrato a celebrar, nos anos económicos 
de 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019;

Nestes termos, e em conformidade com o disposto, nos termos con-
jugados, do n.º 2 do artigo 45.º da Lei n.º 91/2001, de 20 de agosto, na 
sua atual redação e do n.º 1 do artigo 22.º do Decreto-Lei n.º 197/99, de 
8 de junho, manda o Governo, pela Ministra de Estado e das Finanças 
e pelo Ministro da Economia, o seguinte:

1.º
Fica a REFER, E.P.E. autorizada a proceder à repartição de encargos 

relativos à execução do contrato para a “Linha do Oeste - Troço Mele-
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ças/Caldas da Rainha - Prestação de serviços de elaboração dos estudos 
e projetos de modernização” até ao montante global de € 4.990.000,00, 
ao qual acresce IVA à taxa legal em vigor.

2.º
Os encargos orçamentais decorrentes da execução do contrato acima 

referido são repartidos da seguinte forma, não podendo exceder estes 
valores em cada ano económico:

a) Em 2014 – € 499.000,00, ao qual acresce IVA à taxa legal em 
vigor;

b) Em 2015 – € 1.247.500,00, ao qual acresce IVA à taxa legal em 
vigor;

c) Em 2016 – € 2.495.000,00, ao qual acresce IVA à taxa legal em 
vigor;

d) Em 2017 – € 99.800,00, ao qual acresce IVA à taxa legal em 
vigor;

e) Em 2018 – € 349.300,00, ao qual acresce IVA à taxa legal em 
vigor;

f) Em 2019 – € 299.400,00, ao qual acresce IVA à taxa legal em 
vigor.

3.º
O montante fixado para cada ano económico poderá ser acrescido do 

saldo apurado no ano anterior.

4.º
Os encargos financeiros resultantes da execução do presente diploma 

serão satisfeitos por verbas adequadas do orçamento da REFER, E.P.E.

5.º
A presente portaria entra em vigor no dia seguinte ao da sua publi-

cação.
Por delegação de competências, nos termos, respetivamente, dos 

despachos n.º 9459/2013 e 12100/2013.
18 de agosto de 2014. — O Secretário de Estado Adjunto e do Or-

çamento, Hélder Manuel Gomes dos Reis. — O Secretário de Estado 
das Infraestruturas, Transportes e Comunicações, Sérgio Paulo Lopes 
da Silva Monteiro.

208038768 

 Portaria n.º 698/2014
Considerando que a Rede Ferroviária Nacional – REFER, E.P.E. 

pretende lançar um procedimento para a “Linha do Douro – Troço 
Régua / Pocinho - Prestação de serviços para a elaboração do pro-
jeto de execução, com coordenação de segurança em projeto, para 
a Estabilização de Taludes de Escavação, entre o km 155+865 e o 
km 169+830 - Lote 5 (Ferradosa / Pocinho)”;

Considerando que nos termos do disposto no n.º 5 do artigo 2.º da 
Lei n.º 91/2001, de 20 de agosto (Lei de Enquadramento Orçamental 
(LEO)), com a redação dada pela Lei n.º 37/2013, de 14 de junho, a 
REFER assumiu a natureza de Entidade Pública Reclassificada e foi 
integrada no sector público administrativo, sendo equiparada a serviço 
e fundo autónomo;

Considerando que, de acordo com o estabelecido no artigo 45.º da 
mencionada Lei de Enquadramento Orçamental (LEO), os compromissos 
que deem origem a encargos plurianuais apenas podem ser assumidos 
mediante prévia autorização, a conceder por portaria conjunta das Fi-
nanças e da Tutela, salvo se excecionados nos casos previstos no n.º 2 
do mesmo artigo;

Considerando que o procedimento para a “Linha do Douro – Troço 
Régua / Pocinho - Prestação de serviços para a elaboração do projeto de 
execução, com coordenação de segurança em projeto, para a Estabilização 
de Taludes de Escavação, entre o km 155+865 e o km 169+830 - Lote 5 
(Ferradosa / Pocinho)” tem execução financeira plurianual, torna-se ne-
cessária a publicação no Diário da República de uma portaria de extensão 
de encargos dos Ministros de Estado e das Finanças e da Economia, nos 
termos do n.os 1 e 2 do artigo 22.º do Decreto – Lei n.º 197/99, de 8 de 
junho, aplicável ex vi do citado n.º 5 do artigo 2.º da LEO;

Considerando que a prestação de serviços em causa tem um preço base 
de € 340.000,00, ao qual acresce IVA à taxa legal em vigor;

Considerando que o início do procedimento para a “Linha do 
Douro – Troço Régua / Pocinho - Prestação de serviços para a elabora-
ção do projeto de execução, com coordenação de segurança em projeto, 
para a Estabilização de Taludes de Escavação, entre o km 155+865 e o 
km 169+830 - Lote 5 (Ferradosa / Pocinho)” ainda não ocorreu e que 

o prazo de execução abrange o período compreendido entre os anos 
de 2014 a 2018.

Torna-se, assim, necessário proceder à repartição plurianual do en-
cargo financeiro resultante do contrato a celebrar, nos anos económicos 
de 2014, 2015, 2016, 2017 e 2018;

Nestes termos, e em conformidade com o disposto, nos termos con-
jugados, do n.º 2 do artigo 45.º da Lei n.º 91/2001, de 20 de agosto, na 
sua atual redação e do n.º 1 do artigo 22.º do Decreto-Lei n.º 197/99, de 
8 de junho, manda o Governo, pela Ministra de Estado e das Finanças 
e pelo Ministro da Economia, o seguinte:

1.º
Fica a REFER, E.P.E. autorizada a proceder à repartição de encargos 

relativos à execução do contrato para a “Linha do Douro – Troço Régua / 
Pocinho - Prestação de serviços para a elaboração do projeto de execução, 
com coordenação de segurança em projeto, para a Estabilização de Taludes 
de Escavação, entre o km 155+865 e o km 169+830 - Lote 5 (Ferradosa / 
Pocinho)”até ao montante global de € 340.000,00, ao qual acresce IVA à 
taxa legal em vigor.

2.º
Os encargos orçamentais decorrentes da execução do contrato acima 

referido são repartidos da seguinte forma, não podendo exceder estes 
valores em cada ano económico:

a) Em 2014 – € 119.000,00, ao qual acresce IVA à taxa legal em 
vigor;

b) Em 2015 – € 170.000,00, ao qual acresce IVA à taxa legal em 
vigor;

c) Em 2016 – € 17.000,00, ao qual acresce IVA à taxa legal em 
vigor;

d) Em 2017 – € 23.800,00, ao qual acresce IVA à taxa legal em 
vigor;

e) Em 2018 – € 10.200,00, ao qual acresce IVA à taxa legal em 
vigor.

3.º
O montante fixado para cada ano económico poderá ser acrescido do 

saldo apurado no ano anterior.

4.º
Os encargos financeiros resultantes da execução do presente diploma 

serão satisfeitos por verbas adequadas do orçamento da REFER, E.P.E.

5.º
A presente portaria entra em vigor no dia seguinte ao da sua publi-

cação.
Por delegação de competências, nos termos, respetivamente, dos 

despachos n.º 9459/2013 e 12100/2013.
18 de agosto de 2014. — O Secretário de Estado Adjunto e do Or-

çamento, Hélder Manuel Gomes dos Reis. — O Secretário de Estado 
das Infraestruturas, Transportes e Comunicações, Sérgio Paulo Lopes 
da Silva Monteiro.

208038735 

 Portaria n.º 699/2014
Considerando o procedimento da Rede Ferroviária Nacional – REFER, 

E.P.E. para a “Linha do Minho – Prestação de serviços de elaboração 
dos estudos e projetos de eletrificação e reabilitação do troço Nine / 
Viana do Castelo / Valença.”;

Considerando que nos termos do disposto no n.º 5 do artigo 2.º da 
Lei n.º 91/2001, de 20 de agosto (Lei de Enquadramento Orçamental 
(LEO)), com a redação dada pela Lei n.º 37/2013, de 14 de junho, a 
REFER assumiu a natureza de Entidade Pública Reclassificada e foi 
integrada no setor público administrativo, sendo equiparada a serviço 
e fundo autónomo;

Considerando que, de acordo com o estabelecido no artigo 45.º da 
mencionada Lei de Enquadramento Orçamental (LEO), os compromissos 
que deem origem a encargos plurianuais apenas podem ser assumidos 
mediante prévia autorização, a conceder por portaria conjunta das Fi-
nanças e da Tutela, salvo se excecionados nos casos previstos no n.º 2 
do mesmo artigo;

Considerando que o procedimento para a “Linha do Minho – Presta-
ção de serviços de elaboração dos estudos e projetos de eletrificação e 
reabilitação do troço Nine / Viana do Castelo / Valença” tem execução 
financeira plurianual, torna -se necessária a publicação no Diário da 
República de uma portaria de extensão de encargos dos Ministros de 
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Estado e das Finanças e da Economia, nos termos do n.os 1 e 2 do ar-
tigo 22.º do Decreto – Lei n.º 197/99, de 8 de junho, aplicável ex vi do 
citado n.º 5 do artigo 2.º da LEO;

Considerando que a prestação de serviços em causa tem um preço base 
de € 2.000.000,00, ao qual acresce IVA à taxa legal em vigor;

Considerando que o procedimento para a “Linha do Minho – Presta-
ção de serviços de elaboração dos estudos e projetos de eletrificação e 
reabilitação do troço Nine / Viana do Castelo / Valença” tem um prazo 
de execução que abrange o período compreendido entre os anos de 
2014 a 2017.

Torna -se, assim, necessário proceder à repartição plurianual do en-
cargo financeiro resultante do contrato a celebrar, nos anos económicos 
de 2014, 2015, 2016 e 2017;

Nestes termos, e em conformidade com o disposto, nos termos con-
jugados, do n.º 2 do artigo 45.º da Lei n.º 91/2001, de 20 de agosto, na 
sua atual redação e do n.º 1 do artigo 22.º do Decreto -Lei n.º 197/99, de 
8 de junho, manda o Governo, pela Ministra de Estado e das Finanças 
e pelo Ministro da Economia, o seguinte:

1.º
Fica a REFER, E.P.E. autorizada a proceder à repartição de encargos 

relativos à execução do contrato para a “Linha do Minho – Prestação de 
serviços de elaboração dos estudos e projetos de eletrificação e reabilita-
ção do troço Nine / Viana do Castelo / Valença” até ao montante global 
de € 2.000.000,00, ao qual acresce IVA à taxa legal em vigor.

2.º
Os encargos orçamentais decorrentes da execução do contrato acima 

referido são repartidos da seguinte forma, não podendo exceder estes 
valores em cada ano económico:

a) Em 2014 – € 800.000,00, ao qual acresce IVA à taxa legal em vigor;
b) Em 2015 – € 900.000,00, ao qual acresce IVA à taxa legal em vigor;
c) Em 2016 – € 150.000,00, ao qual acresce IVA à taxa legal em vigor;
d) Em 2017 – € 150.000,00, ao qual acresce IVA à taxa legal em vigor.

3.º
O montante fixado para cada ano económico poderá ser acrescido do 

saldo apurado no ano anterior.

4.º
Os encargos financeiros resultantes da execução do presente diploma 

serão satisfeitos por verbas adequadas do orçamento da REFER, E.P.E.

5.º
A presente portaria entra em vigor no dia seguinte ao da sua publi-

cação.
Por delegação de competências, nos termos, respetivamente, dos 

despachos n.º 9459/2013 e 12100/2013.
18 de agosto de 2014. — O Secretário de Estado Adjunto e do Or-

çamento, Hélder Manuel Gomes dos Reis. — O Secretário de Estado 
das Infraestruturas, Transportes e Comunicações, Sérgio Paulo Lopes 
da Silva Monteiro.

208038702 

 Portaria n.º 700/2014
Considerando que a Rede Ferroviária Nacional – REFER, E.P.E. 

pretende lançar um procedimento para a “Linha do Norte – Subtroço 2.3 – 
Alfarelos/Pampilhosa - Prestação de serviços de Gestão, Coordenação, 
Fiscalização e Coordenação de Segurança em Obra, da empreitada de 
Renovação Integral de Via entre Alfarelos (Pk 194,500) e Pampilhosa 
(Pk 230+630), excluindo a zona da Estação de Coimbra B”;

Considerando que nos termos do disposto no n.º 5 do artigo 2.º da 
Lei n.º 91/2001, de 20 de agosto (Lei de Enquadramento Orçamental 
(LEO)), com a redação dada pela Lei n.º 37/2013, de 14 de junho, a 
REFER assumiu a natureza de Entidade Pública Reclassificada e foi 
integrada no setor público administrativo, sendo equiparada a serviço 
e fundo autónomo;

Considerando que, de acordo com o estabelecido no artigo 45.º da 
mencionada Lei de Enquadramento Orçamental (LEO), os compromissos 
que deem origem a encargos plurianuais apenas podem ser assumidos 
mediante prévia autorização, a conceder por portaria conjunta das Fi-
nanças e da Tutela, salvo se excecionados nos casos previstos no n.º 2 
do mesmo artigo;

Considerando que o procedimento para a “Linha do Norte – Sub-
troço 2.3 – Alfarelos/Pampilhosa - Prestação de serviços de Gestão, 
Coordenação, Fiscalização e Coordenação de Segurança em Obra, da 

empreitada de Renovação Integral de Via entre Alfarelos (Pk 194,500) e 
Pampilhosa (Pk 230+630), excluindo a zona da Estação de Coimbra B” 
tem execução financeira plurianual, torna-se necessária a publicação 
no Diário da República de uma portaria de extensão de encargos dos 
Ministros de Estado e das Finanças e da Economia, nos termos do n.os 1 
e 2 do artigo 22.º do Decreto – Lei n.º 197/99, de 8 de junho, aplicável 
ex vi do citado n.º 5 do artigo 2.º da LEO;

Considerando que a prestação de serviços em causa tem um preço base 
de € 4.600.000,00, ao qual acresce IVA à taxa legal em vigor;

Considerando que o início do procedimento para a “Linha do Norte – 
Subtroço 2.3 – Alfarelos/Pampilhosa - Prestação de serviços de Gestão, 
Coordenação, Fiscalização e Coordenação de Segurança em Obra, da 
empreitada de Renovação Integral de Via entre Alfarelos (Pk 194,500) e 
Pampilhosa (Pk 230+630), excluindo a zona da Estação de Coimbra B” 
ainda não ocorreu e que o prazo de execução abrange o período com-
preendido entre os anos de 2014 a 2017.

Torna-se, assim, necessário proceder à repartição plurianual do en-
cargo financeiro resultante do contrato a celebrar, nos anos económicos 
de 2014, 2015, 2016 e 2017;

Nestes termos, e em conformidade com o disposto, nos termos con-
jugados, do n.º 2 do artigo 45.º da Lei n.º 91/2001, de 20 de agosto, na 
sua atual redação e do n.º 1 do artigo 22.º do Decreto-Lei n.º 197/99, de 
8 de junho, manda o Governo, pela Ministra de Estado e das Finanças 
e pelo Ministro da Economia, o seguinte:

1.º
Fica a REFER, E.P.E. autorizada a proceder à repartição de encargos 

relativos à execução do contrato para a “Linha do Norte – Subtroço 
2.3 – Alfarelos/Pampilhosa - Prestação de serviços de Gestão, Coordena-
ção, Fiscalização e Coordenação de Segurança em Obra, da empreitada 
de Renovação Integral de Via entre Alfarelos (Pk 194,500) e Pampilhosa 
(Pk 230+630), excluindo a zona da Estação de Coimbra B” até ao mon-
tante global de € 4.600.000,00, ao qual acresce IVA à taxa legal em vigor.

2.º
Os encargos orçamentais decorrentes da execução do contrato acima 

referido são repartidos da seguinte forma, não podendo exceder estes 
valores em cada ano económico:

a) Em 2014 – € 360.000,00, ao qual acresce IVA à taxa legal em vigor;
b) Em 2015 – € 2.070.000,00, ao qual acresce IVA à taxa legal em vigor;
c) Em 2016 – € 2.070.000,00, ao qual acresce IVA à taxa legal em vigor;
d) Em 2017 – € 100.000,00, ao qual acresce IVA à taxa legal em vigor.

3.º
O montante fixado para cada ano económico poderá ser acrescido do 

saldo apurado no ano anterior.

4.º
Os encargos financeiros resultantes da execução do presente diploma 

serão satisfeitos por verbas adequadas do orçamento da REFER, E.P.E.

5.º
A presente portaria entra em vigor no dia seguinte ao da sua publi-

cação.
Por delegação de competências, nos termos, respetivamente, dos 

despachos n.º 9459/2013 e 12100/2013.
18 de agosto de 2014. — O Secretário de Estado Adjunto e do Or-

çamento, Hélder Manuel Gomes dos Reis. — O Secretário de Estado 
das Infraestruturas, Transportes e Comunicações, Sérgio Paulo Lopes 
da Silva Monteiro.

208038784 

 MINISTÉRIOS DAS FINANÇAS 
E DA EDUCAÇÃO E CIÊNCIA

Gabinetes dos Secretários de Estado Adjunto 
e do Orçamento e do Ensino Superior

Portaria n.º 701/2014
Considerando que a Universidade de Lisboa é promotora do projeto 

relativo à construção do edifício do Instituto Câmara Pestana, decorrente 
do Contrato de Desenvolvimento celebrado em 2001 com o Ministério da 
Educação, o Ministério da Saúde e o Ministério da Ciência e Tecnologia;
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Considerando que a construção do edifício do Instituto Câmara Pes-
tana assume uma importância fulcral para a Universidade de Lisboa, 
por razões, essencialmente, ligadas ao desenvolvimento do ensino e da 
investigação em geral, e à promoção da qualidade do ensino e desen-
volvimento do curso de mestrado integrado em Medicina da Faculdade 
de Medicina da Universidade de Lisboa, designadamente através da 
instalação de novas unidades (Centro de Bioimagem, Centro Cardio-
vascular, Centro de Investigação Clínica, etc), entre outras;

Considerando que a Universidade de Lisboa procede à abertura de 
procedimento pré -contratual para a formação do contrato de empreitada 
de obras públicas, tendo por preço base o montante de € 3.675.374,20 
(três milhões, seiscentos e setenta e cinco mil, trezentos e setenta e quatro 
euros e vinte cêntimos), ao qual acresce IVA à taxa legal em vigor, no 
montante de € 845.336,07 (oitocentos e quarenta e cinco mil, trezentos 
e trinta e seis euros e sete cêntimos);

Considerando que a execução da empreitada de obras públicas para 
a conclusão da construção do edifício do Instituto Câmara Pestana 
decorrerá entre 2014 e 2015;

Torna -se, assim, necessário proceder à repartição plurianual dos en-
cargos financeiros resultantes da execução da referida empreitada, nos 
anos de 2014 e 2015, através da emissão, e publicação em Diário da 
República, de portaria de extensão de encargos dos Ministérios das Fi-
nanças e da Educação e Ciência, nos termos do artigo 22.º do Decreto -Lei 
n.º 197/99, de 8 de junho, em conjugação com o disposto na alínea a) 
do n.º 1 do artigo 6.º da Lei n.º 8/2012, de 21 de fevereiro, e no n.º 1 do 
artigo 11.º do Decreto -Lei n.º 127/2012, de 21 de junho.

Nestes termos, em conformidade com os dispositivos legais acima 
mencionados e ao abrigo dos Despachos n.ºs 9459/2013, de 5 de julho, 
publicado na 2.ª série do Diário da República, n.º 138, de 19 de julho 
de 2013, e 10368/2013, de 31 de julho, publicado na 2.ª série do Diário 
da República, n.º 152, de 8 de agosto de 2013, manda o Governo, pelos 
Secretários de Estado Adjunto e do Orçamento e do Ensino Superior, 
o seguinte:

Artigo 1.º
Fica a Universidade de Lisboa autorizada a proceder à assunção de 

compromissos plurianuais, no âmbito da execução da empreitada de 
conclusão da construção do edifício do Instituto Câmara Pestana, até 
ao montante global de € 4.520.710,27 (quatro milhões, quinhentos e 
vinte mil, setecentos e dez euros e vinte e sete cêntimos), com o IVA 
incluído à taxa legal em vigor.

Artigo 2.º
Os encargos resultantes da execução da empreitada referida no artigo 

anterior não podem, em cada um dos anos económicos, exceder as se-
guintes importâncias, com o IVA incluído à taxa legal em vigor:

a) Ano de 2014 — € 3.358.220,39 (três milhões, trezentos e cinquenta 
e oito mil, duzentos e vinte euros e trinta e nove cêntimos);

b) Ano de 2015 — € 1.162.489,88 (um milhão, cento e sessenta e 
dois mil, quatrocentos e oitenta e nove euros e oitenta e oito cêntimos).

Artigo 3.º
Os encargos emergentes da presente portaria, para o ano de 2014, são 

suportados por verbas inscritas no orçamento de investimento da Reitoria 
da Universidade de Lisboa, na rubrica 070103B0C0, na fonte de financia-
mento 311 (na proporção de € 81.666,00), na fonte de financiamento 313 
(na proporção de € 2.768.615,39) e na fonte de financiamento 520 (na 
proporção de € 507.939,00).

Artigo 4.º
Os encargos emergentes da presente portaria, para o ano de 2015, 

são suportados por verbas adequadas, a inscrever no orçamento de 
investimento da Reitoria da Universidade de Lisboa, na fonte de finan-
ciamento 313 (na proporção de € 1.080.753,61) e na fonte de financia-
mento 520 (na proporção de € 81.736,27).

Artigo 5.º
A importância fixada para cada ano pode ser acrescida do saldo 

apurado no ano antecedente.

Artigo 6.º
A presente portaria produz efeitos a partir da data da sua assinatura.
18 de agosto de 2014. — O Secretário de Estado Adjunto e do Orça-

mento, Hélder Manuel Gomes dos Reis. — O Secretário de Estado do 
Ensino Superior, José Alberto Nunes Ferreira Gomes.

208039837 

 MINISTÉRIO DA DEFESA NACIONAL

Direção-Geral de Armamento 
e Infraestruturas de Defesa

Despacho n.º 10856/2014
A Normalização constitui -se como instrumento decisivo de melhoria 

da eficácia operacional por via da promoção da interoperabilidade das 
forças, sistemas e equipamentos militares, com decorrente incremento 
de eficiência na utilização dos recursos disponíveis.

Atento ao contributo trazido pela Normalização ao desempenho das 
Forças Armadas no cumprimento das missões de Defesa, designada-
mente no contexto da sua integração em forças multinacionais, e tendo 
presentes os compromissos a que o país se encontra vinculado em 
matéria de Normalização no quadro da OTAN, determino, ao abrigo 
da competência delegada nos termos da alínea k) do n.º 1 do Despacho 
n.º 6864/2012, publicado no Diário da República, 2.ª série, de 19 de 
abril, que Portugal ratifique o STANAG 7145 (Edition 5, Ratification 
DRAFT 1) — Minimum Core Competency Levels and Proficiency of 
Skills for Fire Fighters, com implementação na Força Aérea.

Este despacho entra em vigor no dia seguinte ao da respetiva pu-
blicação.

4 de julho de 2014. — O Diretor -Geral, Manuel de Matos Gravilha 
Chambel, major -general.

208036759 

 Despacho n.º 10857/2014
A Normalização constitui -se como instrumento decisivo de melhoria 

da eficácia operacional por via da promoção da interoperabilidade das 
forças, sistemas e equipamentos militares, com decorrente incremento 
de eficiência na utilização dos recursos disponíveis.

Atento ao contributo trazido pela Normalização ao desempenho das 
Forças Armadas no cumprimento das missões de Defesa, designada-
mente no contexto da sua integração em forças multinacionais, e tendo 
presentes os compromissos a que o país se encontra vinculado em 
matéria de Normalização no quadro da OTAN, determino, ao abrigo 
da competência delegada nos termos da alínea k) do n.º 1 do Despacho 
n.º 6864/2012, publicado no Diário da República, 2.ª série, de 19 de abril, 
que Portugal ratifique o STANAG 7051 CFR (Edition 4) — Minimum 
Requirements for Crash Fire -Fighting and Rescue (CFR) Operations in 
Support of Home Station and Deployed Operations, com implementação 
na Marinha e na Força Aérea.

Este despacho entra em vigor no dia seguinte ao da respetiva pu-
blicação.

4 de julho de 2014. — O Diretor -Geral, Manuel de Matos Gravilha 
Chambel, major -general.

208036726 

 Polícia Judiciária Militar

Louvor n.º 452/2014
Louvo o Sargento -Ajudante de Polícia Aérea NIP 119859 -K, José 

Carlos Cardoso dos Santos da Polícia Judiciária Militar, pela elevada 
competência profissional, dedicação, lealdade e zelo que tem demons-
trado no exercício das funções como Investigador nesta Polícia, desde 
agosto de 2008.

O Sargento -Ajudante Santos revela uma elevada aptidão para a 
investigação criminal, pelo apurado rigor, capacidade de planeamento 
e conhecimentos técnicos e soube sempre corresponder com extra-
ordinário empenho e profissionalismo às solicitações que lhe foram 
cometidas, qualidades que o tornam um elemento fundamental e um 
excelente colaborador no desenvolvimento das atividades da Equipa 
que integra.

Para além das tarefas de Investigador, o Sargento -Ajudante Santos 
tem apoiado a formação e a instrução dos militares desta Polícia, nome-
adamente na área do Tiro e tem -se disponibilizado também para apoiar 
outras solicitações, nomeadamente do Centro de Treino e Sobrevivência 
da Força Aérea.

Militar possuidor de elevados dotes de caráter, excecionais qualida-
des e virtudes militares, há muito que vem revelando uma abnegação 
à missão como poucos, pela disponibilidade e pela forma esclarecida, 
rigorosa e muito determinada que cumpre todas as tarefas que lhe foram 
determinadas ou incumbidas, muitas das quais para além das atividades 
decorrentes da Investigação Criminal e com inegável sacrifício da sua 
vida pessoal e familiar.
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Sargento possuidor de sólida formação moral, da qual se destaca a 
sua extrema educação e o seu trato fácil, denotou uma conduta ética 
exemplar, onde revelou o correto sentido do dever e da disciplina, da 
obediência e da camaradagem, a par de uma inexcedível lealdade e 
aptidão, factos que lhe granjearam elevado respeito, consideração e 
apreço por parte de superiores, camaradas e subordinados, e em geral 
quem com ele privou no âmbito do seu trabalho.

Pelas qualidades apontadas e extraordinário desempenho, o Sargento-
-Ajudante Santos é merecedor de todo o apreço e da pública exaltação dos 
seus serviços, por terem contribuído significativamente para o cumprimento 
da missão da Polícia Judiciária Militar e do Ministério da Defesa Nacional.

5 de agosto de 2014. — O Diretor -Geral da Polícia Judiciária Militar, 
Luís Augusto Vieira, coronel.

208039853 

 MARINHA

Superintendência dos Serviços do Pessoal

Despacho n.º 10858/2014
Manda o Almirante Chefe do Estado -Maior da Armada ao abrigo da 

alínea a) do n.º 1 do artigo 159.º do Estatuto dos Militares das Forças 
Armadas, aprovado pelo Decreto -Lei n.º 236/99, de 25 de junho, com 
as alterações introduzidas pelo Decreto -Lei n.º 197 -A/2003, de 30 de 
agosto e pelo Decreto -Lei n.º 166/2005, de 23 de setembro, tendo em 
consideração as disposições transitórias previstas no artigo 3.º do último 
diploma e a norma interpretativa estabelecida no artigo 2.º do Decreto-
-Lei n.º 239/2006, de 22 de dezembro, passar à situação de reforma na 
data indicada, o seguinte militar: 

NII Posto Classe Nome Data 
reforma

27867 SMOR L Dário Farinha Ferreira . . . . . 05 -07 -2014

 1 de agosto de 2014. — Por subdelegação do Diretor do Serviço de 
Pessoal, o Chefe da Repartição de Efetivos e Registos, Miguel Nuno 
Pereira de Matos Machado da Silva, capitão -de -mar -e -guerra.

208038987 

 Despacho n.º 10859/2014
Manda o Almirante Chefe do Estado -Maior da Armada ao abrigo da 

alínea c) do n.º 1 do artigo 159.º do Estatuto dos Militares das Forças 
Armadas, aprovado pelo Decreto -Lei n.º 236/99, de 25 de junho, com 
as alterações introduzidas pelo Decreto -Lei n.º 197 -A/2003, de 30 de 
agosto e pelo Decreto -Lei n.º 166/2005, de 23 de setembro, tendo em 
consideração as disposições transitórias previstas no artigo 3.º do último 
diploma e a norma interpretativa estabelecida no artigo 2.º do Decreto-
-Lei n.º 239/2006, de 22 de dezembro, passar à situação de reforma na 
data indicada, o seguinte militar: 

NII Posto Classe Nome Data reforma

262473 CMG FZ José da Conceição Góis   . . . . 31 -07 -2014

 1 de agosto de 2014. — Por delegação do Almirante Chefe do Es-
tado-Maior da Armada, o Chefe do Serviço de Apoio Geral da Direção 
do Serviço de Formação, no exercício de funções do Superintendente 
dos Serviços do Pessoal, ao abrigo do artigo 41.º do Código do Proce-
dimento Administrativo, Emanuel José de Santo António de Pinto e 
Lobo, capitão -de -mar -e -guerra.

208038849 

 FORÇA AÉREA

Gabinete do Chefe do Estado-Maior da Força Aérea
Declaração de retificação n.º 850/2014

Artigo único
Por ter saído com inexatidão a portaria n.º 127/2013, publicada no 

Diário da República, 2.ª série, n.º 49, de 11 de março de 2013, retifica -se 

que, onde se lê «[...] São colocados na respetiva lista de antiguidade, 
pela ordem indicada, à esquerda do TEN/ENGAER 133764 -F Miguel 
António da Silva Almeida.» deve ler -se «São colocados na respetiva 
lista de antiguidade, pela ordem indicada, à esquerda do TEN/ENGAER 
133817 -L Nelson Fernando Peixoto Azevedo.».

13 de agosto de 2014. — O Chefe do Estado -Maior da Força Aérea, 
em exercício de funções, Carlos José Tia, TGEN/PILAV.

208037033 

 Direção de Pessoal

Portaria n.º 702/2014

Artigo único
1 — Manda o Chefe do Estado -Maior da Força Aérea que o oficial em 

seguida mencionado passe à situação de reserva, por declaração expressa, 
ao abrigo da alínea c) do n.º 1 do artigo 152.º do Estatuto dos Militares 
das Forças Armadas, aprovado pelo Decreto -Lei n.º 236/99, de 25 de 
junho, com as alterações introduzidas pelo Decreto -Lei n.º 197 -A/2003, 
de 30 de agosto, e pelo Decreto -Lei n.º 166/2005, de 23 de setembro, 
considerando o n.º 5 e 6 do artigo 3.º do último diploma:

Quadro de Oficiais TODCI
COR TODCI ADCN -e 035836 -D António Manuel Seabra Louren-

ço — MAI.

2 — Conta esta situação desde 15 de agosto de 2014.
18 de agosto de 2014. — Por subdelegação do Comandante do Pessoal 

da Força Aérea, após delegação do Chefe do Estado -Maior da Força 
Aérea, o Diretor, José Alberto Fangueiro da Mata, MGEN/PILAV.

208038095 

 MINISTÉRIO DA ADMINISTRAÇÃO INTERNA

Gabinete do Secretário de Estado Adjunto do Ministro 
da Administração Interna

Despacho n.º 10860/2014
1 — Ao abrigo do disposto no n.º 2 do artigo 3.º, nos números 1 a 

3 do artigo 11.º e no artigo 12.º, todos do Decreto -Lei n.º 11/2012, de 
20 de janeiro, designo, para exercer as funções de motorista no meu 
gabinete, João de Deus Gonçalves Pinto, assistente operacional da 
Secretaria -Geral do Ministério da Administração Interna, com efeitos 
a partir de 18 de agosto de 2014.

2 — Os encargos com a remuneração do designado são assegurados 
pelo serviço de origem e pelo orçamento do meu gabinete, nos termos 
dos números 12 e 13 do artigo 13.º do referido decreto -lei.

3 — Para efeitos do disposto no artigo 12.º do mesmo decreto -lei, 
a nota curricular do designado é publicada em anexo ao presente des-
pacho.

4 — Publique -se no Diário da República e promova -se a respetiva 
publicitação na página eletrónica do Governo.

13 de agosto de 2014. — O Secretário de Estado Adjunto do Ministro 
da Administração Interna, Fernando Manuel de Almeida Alexandre.

ANEXO

Nota curricular
I — Dados pessoais:
Nome: João de Deus Gonçalves Pinto
Data de Nascimento: 21 de agosto de 1951

II — Formação Académica:
— Frequência do 3.º Ciclo do Ensino Básico Recorrente.

III — Formação Profissional:
— Carta de condução de automóveis ligeiros (10 de maio de 1974);
— Carta de Condução de automóveis pesados de mercadorias (28 de 

maio de 1984);
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— Curso de Mecânico de Automóveis com a classificação de Exce-
lente (9 de dezembro de 1971);

— Certificação da Direção -Geral de Transportes Terrestres de capa-
cidade profissional para o exercício da atividade de transportes públicos 
ocasionais de mercadorias (20 de agosto de 1991);

— Formação de competências básicas em Tecnologias da Informação 
(02 de fevereiro de 2004);

— Curso de Tecnologia de Informação e Comunicação (6 de abril 
de 2004).

IV — Percurso profissional:
— De 21 de junho de 2013 até ao presente — exerceu funções de 

motorista ao serviço da Secretaria -Geral do Ministério da Administra-
ção Interna;

— De 1 de agosto de 2012 até 20 de junho de 2013 — exerceu fun-
ções de motorista do Gabinete do Secretário de Estado das Florestas e 
Desenvolvimento Rural;

— De 16 de junho de 2011 até 31 de julho de 2012 — motorista da 
Secretaria -Geral do Ministério da Administração Interna;

— De 3 de maio a 15 de junho de 2011 — motorista ao serviço da 
Secretaria -Geral do Ministério da Cultura;

— De 17 de outubro de 2009 a 2 de maio de 2010 — motorista ao 
serviço da Secretaria -Geral do Ministério da Administração Interna;

— De 13 de fevereiro de 2008 a 16 de outubro de 2009 — motorista 
do Chefe do Gabinete do Secretário de Estado da Administração Interna;

— De 14 de março de 2005 a 31 de janeiro de 2008 — motorista 
dos Chefes do Gabinete do Subsecretário de Estado da Administração 
Interna;

— De 20 de julho de 2004 a 11 de março de 2005 — motorista do 
Chefe do Gabinete do Ministro da Administração Interna;

— De janeiro de 2001 até 19 de julho de 2004 — motorista de ligeiros 
no Gabinete dos Assuntos Europeus do Ministério da Administração 
Interna;

— De outubro de 1995 a dezembro de 2000 — motorista de ligeiros 
na Secretaria -Geral do Ministério da Administração Interna;

— De 25 de setembro de 1994 a outubro de 1995 — motorista no 
Gabinete do Secretário de Estado -Adjunto do Ministro da Adminis-
tração Interna;

— De 22 de março de 1993 a 24 de setembro de 1994 — motorista, 
em regime de requisição, no Gabinete do Secretário de Estado -Adjunto 
do Ministro da Administração Interna;

— De 25 de janeiro de 1993 a 21 de março de 1993 — guarda -noturno 
na Escola C + S Paulo da Gama;

— De 15 julho a 21 de agosto de 1991 — motorista (no período de 
férias) na Secretaria de Estado dos Assuntos Parlamentares;

— De 1 de novembro de 1990 a 30 de outubro de 1991 — guarda-
-noturno na Escola C + S da Cruz de Pau;

— De 20 de novembro de 1985 a 30 de outubro de 1990 — guarda-
-noturno na Escola Secundária do Fogueteiro;

— Iniciou funções em janeiro de 1977, como Marinheiro Oficinal 
de 1.ª nos Estaleiros da Lisnave.

208035884 

 Guarda Nacional Republicana

Comando Territorial de Évora
Despacho n.º 10861/2014

1 — Ao abrigo do disposto no n.º 2 do artigo 36.º do Código 
do Procedimento Administrativo e no uso da faculdade que me 
foi conferida pela alínea b) do n.º 2 do Despacho n.º 8316/2014, 
do Exmo. Tenente -general Comandante -geral da Guarda Nacional 
Republicana, publicado no Diário da República 2.ª série, n.º 121, 
de 26 de junho de 2014, subdelego no Comandante interino do Des-
tacamento de Trânsito de Évora, Tenente de cavalaria, Óscar José 
Quintas Reis, a competência para assinatura de guias de marcha e 
guias de transporte.

2 — A subdelegação de competências a que se refere este des-
pacho entende -se sem prejuízo do poder de avocação e superin-
tendência.

3 — O presente despacho produz efeitos desde 21 de abril de 2014.
4 — Nos termos do n.º 3 do artigo 137.º, do Código do Procedi-

mento Administrativo, ficam ratificados todos os atos praticados, no 
âmbito das matérias ora delegadas, até à sua publicação no Diário 
da República.

8 de julho de 2014. — O Comandante do Comando Territorial de 
Évora, Pedro Miguel Ramos da Costa Lima, coronel.

208036037 

 MINISTÉRIO DA JUSTIÇA

Direção-Geral da Administração da Justiça

Aviso (extrato) n.º 9605/2014
A seguir se publica a lista do movimento dos oficiais de justiça efe-

rente ao mês de junho de 2014, aprovado por meu despacho de 06 de 
gosto de 2014.

Número: 26979 Lucete Maria de Almeida Corte -Real Sequeira 
Graça

Categoria: Secretário de Justiça
N. ord.: 207 /10   Antiguidade: 6 anos 6 meses 25 dias   Cl. serv.: 

Bom com Distinção
Provimento: Transferência
Categoria: Secretário de Justiça
Tribunal: Castelo Branco
Prazo para início de funções: 2 dias

Número: 37896 José Luís Silva
Categoria: Escrivão de Direito
N. ord.: 931 /10   Antiguidade: 2 anos 11 meses 23 dias   Cl. serv.: 

Muito Bom
Provimento: Transferência
Categoria: Escrivão de Direito
Tribunal: Vila Real 2 Juízo
Obs.: Artigo 52 n.º 3
Prazo para início de funções: 2 dias

Número: 20398 Albertina Maria Fernandes
Categoria: Escrivão de Direito
Exerce Funções: Amares como Secretário de Justiça em Nomeação 

Interina (Art. 43)
N. ord.: 98 /10   Antiguidade: 13 anos 5 meses 5 dias   Cl. serv.: 

Muito Bom
Provimento: Transferência
Categoria: Escrivão de Direito
Tribunal: Vila Nova de Famalicão Trabalho
Obs.: cessa interinidade
Prazo para início de funções: 2 dias

Número: 18594 Duarte Pedro César Martins Guerra Correia
Categoria: Escrivão de Direito
Exerce Funções: Peniche como Secretário de Justiça em Nomeação 

Interina (Art. 43)
N. ord.: 137 /10   Antiguidade: 11 anos 11 meses 19 dias   Cl. serv.: 

Muito Bom
Provimento: Transferência
Categoria: Escrivão de Direito
Tribunal: Almada Administrativo Fiscal Secção Central
Obs.: cessa interinidade
Prazo para início de funções: 2 dias

Número: 25487 António dos Santos Ferreira
Categoria: Escrivão de Direito
Tribunal: Vila Real 2 Juízo
N. ord.: 201 /10   Antiguidade: 11 anos 0 meses 0 dias   Cl. serv.: 

Muito Bom
Provimento: Transferência
Categoria: Escrivão de Direito
Tribunal: Peso da Régua 1 Juízo
Prazo para início de funções: 2 dias

Número: 27676 Maria José Alves Cardoso de Sousa
Categoria: Escrivão de Direito
Exerce Funções: Alijó como Secretário de Justiça em Nomeação 

Interina (Art. 43)
N. ord.: 275 /10   Antiguidade: 9 anos 0 meses 1 dias   Cl. serv.: 

Muito Bom
Provimento: Transferência
Categoria: Escrivão de Direito
Tribunal: Vila Real Trabalho
Obs.: cessa interinidade
Prazo para início de funções: 2 dias

Número: 27066 António Manuel Alves
Categoria: Escrivão de Direito
N. ord.: 287 /10   Antiguidade: 9 anos 0 meses 1 dias   Cl. serv.: 

Muito Bom
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Provimento: Transferência
Categoria: Escrivão de Direito
Tribunal: Paredes 2 Juízo Competência Especializada Criminal
Prazo para início de funções: 2 dias

Número: 28094 Cristina Maria Cunha Leite
Categoria: Escrivão de Direito
Tribunal: Almada 2 Juízo Competência Especializada Criminal
N. ord.: 392 /10   Antiguidade: 9 anos 0 meses 1 dias   Cl. serv.: 

Muito Bom
Provimento: Transferência
Categoria: Escrivão de Direito
Tribunal: Lisboa 6.ª Vara Criminal
Obs.: cessa destacamento
Prazo para início de funções: 2 dias

Número: 30821 Rosa Cláudia Medeiros Ratinho
Categoria: Escrivão de Direito
Tribunal: Lisboa Secretaria Geral Varas Cíveis/J.Cíveis/P.Inst.Cível
N. ord.: 412 /10   Antiguidade: 9 anos 0 meses 1 dias   Cl. serv.: 

Muito Bom
Provimento: Transferência
Categoria: Escrivão de Direito
Tribunal: Lisboa Tribunal do Comércio 4.º Juízo
Obs.: cessa destacamento
Prazo para início de funções: 2 dias

Número: 30115 Maria do Céu dos Santos Gonçalves
Categoria: Escrivão de Direito
Exerce Funções: Ferreira do Alentejo como Secretário de Justiça em 

Nomeação Interina (Art. 43)
N. ord.: 446 /10   Antiguidade: 8 anos 11 meses 13 dias   Cl. serv.: 

Muito Bom
Provimento: Transferência
Categoria: Escrivão de Direito
Tribunal: Coimbra Administrativo Fiscal Secção Central
Obs.: cessa interinidade
Prazo para início de funções: 5 dias

Número: 19676 Rui Henrique José Mendes Moller Freiria da Silva
Categoria: Escrivão de Direito
Exerce Funções: Fornos de Algodres como Secretário de Justiça em 

Nomeação Interina (Art. 43)
N. ord.: 462 /10   Antiguidade: 8 anos 10 meses 12 dias   Cl. serv.: 

Muito Bom
Provimento: Transferência
Categoria: Escrivão de Direito
Tribunal: Guarda Trabalho
Obs.: cessa interinidade
Prazo para início de funções: 2 dias

Número: 31356 Maria Alice Martins Raposo Calejo
Categoria: Escrivão de Direito
Tribunal: Vila Nova Gaia Juízo 6.º Cível
N. ord.: 543 /10   Antiguidade: 8 anos 9 meses 9 dias   Cl. serv.: 

Muito Bom
Provimento: Transferência
Categoria: Escrivão de Direito
Tribunal: Vila Nova Gaia Juízo 2.º Cível
Prazo para início de funções: 2 dias

Número: 22689 Maria Aurora Pinto Amorim
Categoria: Escrivão de Direito
Tribunal: Paredes 2 Juízo Competência Especializada Criminal
N. ord.: 569 /10   Antiguidade: 8 anos 8 meses 7 dias   Cl. serv.: 

Muito Bom
Provimento: Transferência
Categoria: Escrivão de Direito
Tribunal: Porto 1.ª Vara Criminal
Prazo para início de funções: 2 dias

Número: 27047 António Francisco da Cruz Oliveira
Categoria: Escrivão de Direito
Tribunal: São João da Madeira 3 Juízo
N. ord.: 576 /10   Antiguidade: 8 anos 5 meses 4 dias   Cl. serv.: 

Muito Bom
Provimento: Transferência
Categoria: Escrivão de Direito
Tribunal: Santa Maria da Feira Trabalho
Prazo para início de funções: 2 dias

Número: 31371 José Manuel Eusébio
Categoria: Escrivão de Direito
Exerce Funções: São João da Pesqueira como Secretário de Justiça 

em Nomeação Interina (Art. 43)
N. ord.: 644 /10   Antiguidade: 7 anos 7 meses 19 dias   Cl. serv.: 

Muito Bom
Provimento: Transferência
Categoria: Escrivão de Direito
Tribunal: Vila Nova Foz Coa
Obs.: cessa interinidade
Prazo para início de funções: 2 dias

Número: 28728 Carlos Alberto Marques Inácio
Categoria: Escrivão de Direito
N. ord.: 662 /10   Antiguidade: 7 anos 6 meses 26 dias   Cl. serv.: 

Muito Bom
Provimento: Transferência
Categoria: Escrivão de Direito
Tribunal: Alcobaça 3.º Juízo
Prazo para início de funções: 2 dias

Número: 29850 Maria de Fátima Beco de Almeida
Categoria: Escrivão de Direito
Tribunal: Oliveira do Hospital 1 Juízo
N. ord.: 699 /10   Antiguidade: 6 anos 10 meses 9 dias   Cl. serv.: 

Muito Bom
Provimento: Transferência
Categoria: Escrivão de Direito
Tribunal: Porto 2.ª Vara Criminal
Prazo para início de funções: 2 dias

Número: 27826 Maria Leonor Gomes da Silva Boucanova
Categoria: Escrivão de Direito
Exerce Funções: Vila Nova Foz Coa como Secretário de Justiça em 

Nomeação Interina (Art. 43)
N. ord.: 739 /10   Antiguidade: 6 anos 3 meses 22 dias   Cl. serv.: 

Muito Bom
Provimento: Transferência
Categoria: Escrivão de Direito
Tribunal: Porto 1.º Juízo Criminal 1.ª secção
Obs.: cessa interinidade
Prazo para início de funções: 2 dias

Número: 31398 David Dias Marques
Categoria: Escrivão de Direito
Tribunal: Anadia Secção Afeta ao Juízo de Média e Pequena Ins-

tância
Cível
N. ord.: 761 /10   Antiguidade: 5 anos 2 meses 4 dias   Cl. serv.: 

Muito Bom
Provimento: Transferência
Categoria: Escrivão de Direito
Tribunal: Oliveira de Azeméis Secção Central
Prazo para início de funções: 2 dias

Número: 29486 Amélia Maria de Jesus Lourenço Martins
Categoria: Escrivão de Direito
Tribunal: Gouveia 1.º Juízo
N. ord.: 894 /10   Antiguidade: 2 anos 11 meses 23 dias   Cl. serv.: 

Muito Bom
Provimento: Transferência
Categoria: Escrivão de Direito
Tribunal: Oliveira do Hospital
Prazo para início de funções: 2 dias

Número: 25484 Maria Filomena Duarte da Costa Vicente
Categoria: Escrivão de Direito
Tribunal: Rio Maior 2.º Juízo
N. ord.: 974 /10   Antiguidade: 2 anos 6 meses 18 dias   Cl. serv.: 

Muito Bom
Provimento: Transferência
Categoria: Escrivão de Direito
Tribunal: Santarém 1 Juízo Competência Especializada Criminal
Prazo para início de funções: 2 dias

Número: 37862 José do Nascimento Neves
Categoria: Escrivão de Direito
Tribunal: Caldas da Rainha 1 Juízo
N. ord.: 1147 /10   Antiguidade: 0 anos 10 meses 3 dias   Cl. serv.: 

Muito Bom
Provimento: Transferência
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Categoria: Escrivão de Direito
Tribunal: Leiria 1 Juízo Competência Especializada Criminal
Prazo para início de funções: 2 dias

Número: 30293 Bernardo Manuel Madureira dos Reis
Categoria: Escrivão de Direito
Tribunal: Coimbra Família Menores 2.º Juízo
N. ord.: 509 /10   Antiguidade: 8 anos 9 meses 9 dias   Cl. serv.: Bom 

com Distinção
Provimento: Transferência
Categoria: Escrivão de Direito
Tribunal: Figueira da Foz 3 Juízo
Prazo para início de funções: 2 dias

Número: 34702 Ana Maria do Carmo Damas
Categoria: Escrivão de Direito
Tribunal: Loulé 3.º Juízo Competência Especializada Cível
N. ord.: 738 /10   Antiguidade: 6 anos 3 meses 25 dias   Cl. serv.: 

Bom com
Distinção
Provimento: Transferência
Categoria: Escrivão de Direito
Tribunal: Loulé 1.º Juízo Competência Especializada Cível
Prazo para início de funções: 2 dias

Número: 30651 José Monteiro da Fonseca Ribeiro
Categoria: Escrivão de Direito
Tribunal: Lamego 1 Juízo
N. ord.: 803 /10   Antiguidade: 2 anos 11 meses 23 dias   Cl. serv.: 

Bom com Distinção
Provimento: Transferência
Categoria: Escrivão de Direito
Tribunal: Lamego Trabalho
Prazo para início de funções: 2 dias

Número: 29973 Maria João de Almeida Fernandes Marques Gomes 
de Matos

Categoria: Escrivão de Direito
Tribunal: Mangualde 2.º Juízo
N. ord.: 863 /10   Antiguidade: 2 anos 11 meses 23 dias   Cl. serv.: 

Bom com Distinção
Provimento: Transferência
Categoria: Escrivão de Direito
Tribunal: Gouveia
Prazo para início de funções: 2 dias

Número: 32721 Anabela Lourenço Ferreira da Graça
Categoria: Escrivão de Direito
Tribunal: Lisboa Secretaria Geral Varas Cíveis/J.Cíveis/P.Inst.Cível
N. ord.: 912 /10   Antiguidade: 2 anos 11 meses 23 dias   Cl. serv.: 

Bom com Distinção
Provimento: Transferência
Categoria: Escrivão de Direito
Tribunal: Barreiro Trabalho
Obs.: cessa comissão serviço
Prazo para início de funções: 2 dias

Número: 20205 Maria Beatriz Teixeira Martins Antunes
Categoria: Escrivão de Direito
Tribunal: Aveiro Juízo do Trabalho 2.ª secção
N. ord.: 953 /10   Antiguidade: 2 anos 6 meses 18 dias   Cl. serv.: 

Bom com Distinção
Provimento: Transferência
Categoria: Escrivão de Direito
Tribunal: Vila Nova Gaia Trabalho 1.º Juízo
Prazo para início de funções: 2 dias

Número: 26334 Vítor Manuel Henriques Laranjeiro
Categoria: Escrivão de Direito
Tribunal: Alcanena
N. ord.: 954 /10   Antiguidade: 2 anos 6 meses 18 dias   Cl. serv.: 

Bom com Distinção
Provimento: Transferência
Categoria: Escrivão de Direito
Tribunal: Ourém
Prazo para início de funções: 2 dias

Número: 30891 Maria Clara Alves dos Santos Oliveira Baltazar
Categoria: Escrivão de Direito
N. ord.: 963 /10   Antiguidade: 2 anos 6 meses 18 dias   Cl. serv.: 

Bom com Distinção

Provimento: Transferência
Categoria: Escrivão de Direito
Tribunal: Lisboa 7.º Juízo Cível
Prazo para início de funções: 2 dias

Número: 29998 Paula Maria da Silva
Categoria: Escrivão de Direito
Tribunal: Santo Tirso Trabalho 1.º Juízo
N. ord.: 1025 /10   Antiguidade: 1 anos 10 meses 12 dias   Cl. serv.: 

Bom com Distinção
Provimento: Transferência
Categoria: Escrivão de Direito
Tribunal: Porto Pequena Instância Criminal Secção Central
Prazo para início de funções: 2 dias

Número: 40640 Rui Jorge Vieira Mesquita
Categoria: Escrivão de Direito
Tribunal: Fafe 3.º Juízo
N. ord.: 1208 /10   Antiguidade: 0 anos 3 meses 26 dias   Cl. serv.: 

Bom com Distinção
Provimento: Transferência
Categoria: Escrivão de Direito
Tribunal: Guimarães 3.º Juízo Cível
Prazo para início de funções: 2 dias

Número: 34860 Artur Pereira da Cunha Nunes
Categoria: Escrivão de Direito
Tribunal: Lamego Trabalho 1.º Juízo
N. ord.: 1219 /10   Antiguidade: 0 anos 3 meses 26 dias   Cl. serv.: 

Bom com Distinção
Provimento: Transferência
Categoria: Escrivão de Direito
Tribunal: Ponte da Barca
Obs.: cessa destacamento
Prazo para início de funções: 2 dias

Número: 27039 Joaquim Lopes Jorge
Categoria: Escrivão de Direito
Tribunal: Marinha Grande 1.º Juízo
N. ord.: 830 /10   Antiguidade: 2 anos 11 meses 23 dias   Cl. serv.: 

Bom
Provimento: Transferência
Categoria: Escrivão de Direito
Tribunal: Leiria 2.º Juízo Competência Especializada Criminal
Prazo para início de funções: 2 dias

Número: 26936 Maria Isaura Augusta Patrício Pereira
Categoria: Escrivão de Direito
Tribunal: Setúbal 2.º Juízo Criminal
N. ord.: 1073 /10   Antiguidade: 1 anos 8 meses 28 dias   Cl. serv.: 

Bom
Provimento: Transferência
Categoria: Escrivão de Direito
Tribunal: Seixal 1.º Juízo Competência Especializada Criminal
Obs.: Artigo 13 n.º 3
Prazo para início de funções: 2 dias

Número: 26448 Domingos Gomes Vilas Boas
Categoria: Escrivão de Direito
Tribunal: Barcelos 2.º Juízo Competência Especializada Cível
N. ord.: 1192 /10   Antiguidade: 0 anos 3 meses 26 dias   Cl. serv.: 

Bom
Provimento: Transferência
Categoria: Escrivão de Direito
Tribunal: Barcelos 2.º Juízo Competência Especializada Criminal
Prazo para início de funções: 2 dias

Número: 34601 Paula Cristina Rodrigues Antunes Resoluto
Categoria: Escrivão de Direito
Tribunal: Vila Franca Xira 2.º Juízo Competência Especializada Cri-

minal
N. ord.: 1201 /10   Antiguidade: 0 anos 3 meses 26 dias   Cl. serv.: 

Bom
Provimento: Transferência
Categoria: Escrivão de Direito
Tribunal: Torres Vedras 1.º Juízo
Prazo para início de funções: 2 dias

Número: 27463 Margarida Maria da Costa Caçador Vieira
Categoria: Escrivão de Direito
Tribunal: Porto de Mos 2.º Juízo
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N. ord.: 1113 /10   Antiguidade: 1 anos 2 meses 29 dias   Cl. serv.: s/c
Provimento: Transferência
Categoria: Escrivão de Direito
Tribunal: Leiria Administrativo Fiscal Secção Processos
Prazo para início de funções: 2 dias

Número: 30655 Eulália da Soledade Sampaio de Oliveira Cristina
Categoria: Escrivão de Direito
Tribunal: Loulé 2.º Juízo Competência Especializada Cível
N. ord.: 1168 /10   Antiguidade: 0 anos 7 meses 1 dias   Cl. serv.: s/c
Provimento: Transferência
Categoria: Escrivão de Direito
Tribunal: Faro 2.º Juízo Competência Especializada Cível
Prazo para início de funções: 2 dias

Número: 31426 José Alberto Gomes dos Santos Martinho dos Reis
Categoria: Escrivão de Direito
Tribunal: Leiria 2.º Juízo Competência Especializada Criminal
N. ord.: 1215 /10   Antiguidade: 0 anos 3 meses 26 dias   Cl. serv.: s/c
Provimento: Transferência
Categoria: Escrivão de Direito
Tribunal: Vila Franca Xira 2.º Juízo Competência Especializada Cri-

minal
Prazo para início de funções: 2 dias

Número: 28329 Natália Maria Mota Garcia de Sousa
Categoria: Escrivão -Adjunto
N. ord.: 604 /10   Antiguidade: 14 anos 3 meses 26 dias   Cl. serv.: 

Muito Bom
Provimento: Transferência
Categoria: Escrivão -Adjunto
Tribunal: Porto Secretaria Geral de Execução
Obs.: Artigo 52
Prazo para início de funções: 2 dias

Número: 29455 Maria Fátima do Rosário Marques dos Santos Morais
Categoria: Escrivão -Adjunto
N. ord.: 883 /10   Antiguidade: 11 anos 7 meses 12 dias   Cl. serv.: 

Bom com Distinção
Provimento: Transferência
Categoria: Escrivão -Adjunto
Tribunal: Lisboa Trabalho
Obs.: Artigo 52
Prazo para início de funções: 2 dias

Número: 46175 João Miguel Martins da Silva Pinto
Categoria: Escrivão -Adjunto
N. ord.: 1988 /10   Antiguidade: 6 anos 3 meses 25 dias   Cl. serv.: 

Bom com Distinção
Provimento: Transferência
Categoria: Escrivão -Adjunto
Tribunal: Porto Administrativo e Fiscal
Obs.: Artigo 52
Prazo para início de funções: 2 dias

Número: 46164 Carlos Luís de Sousa
Categoria: Escrivão -Adjunto
N. ord.: 2104 /10   Antiguidade: 4 anos 8 meses 20 dias   Cl. serv.: 

Bom com Distinção
Provimento: Transferência
Categoria: Escrivão -Adjunto
Tribunal: Lisboa 1.º, 2.º, 3.º Juízos Cíveis
Obs.: Artigo 52
Prazo para início de funções: 2 dias

Número: 46823 Susana Freire Gomes
Categoria: Escrivão -Adjunto
N. ord.: 2305 /10   Antiguidade: 1 anos 8 meses 28 dias   Cl. serv.: 

Bom com Distinção
Provimento: Transferência
Categoria: Escrivão -Adjunto
Tribunal: Lisboa 1.ª, 2.ª, 3.ª Varas Criminais
Obs.: Artigo 51
Prazo para início de funções: 2 dias

Número: 27343 Alberto José Fraga de Sousa
Categoria: Escrivão -Adjunto
Tribunal: Sabrosa
N. ord.: 180 /10   Antiguidade: 20 anos 7 meses 10 dias   Cl. serv.: 

Muito Bom
Provimento: Transferência

Categoria: Escrivão -Adjunto
Tribunal: Vila Real
Prazo para início de funções: 2 dias

Número: 26209 Maria Fernanda de Matos Figueiredo Oliveira
Categoria: Escrivão -Adjunto
Tribunal: Lisboa Juízos de Pequena Instância Cível
N. ord.: 284 /10   Antiguidade: 17 anos 10 meses 6 dias   Cl. serv.: 

Muito Bom
Provimento: Transferência
Categoria: Escrivão -Adjunto
Tribunal: Lisboa Execução de Penas
Prazo para início de funções: 2 dias

Número: 26422 Maria Manuela Correia dos Santos Figueira
Categoria: Escrivão -Adjunto
Tribunal: Almada Trabalho
N. ord.: 426 /10   Antiguidade: 16 anos 5 meses 25 dias   Cl. serv.: 

Muito Bom
Provimento: Transferência
Categoria: Escrivão -Adjunto
Tribunal: Lisboa Trabalho
Prazo para início de funções: 2 dias

Número: 36023 Ana Mafalda Luís dos Santos Galrinho
Categoria: Escrivão -Adjunto
Tribunal: Abrantes
N. ord.: 809 /10   Antiguidade: 12 anos 3 meses 26 dias   Cl. serv.: 

Muito Bom
Provimento: Transferência
Categoria: Escrivão -Adjunto
Tribunal: Entroncamento
Prazo para início de funções: 2 dias

Número: 34759 Maria Eugénia Sequeira Correia Gouveia
Categoria: Escrivão -Adjunto
Tribunal: Penafiel Administrativo e Fiscal
N. ord.: 965 /10   Antiguidade: 11 anos 3 meses 23 dias   Cl. serv.: 

Muito Bom
Provimento: Transferência
Categoria: Escrivão -Adjunto
Tribunal: Penafiel Trabalho
Prazo para início de funções: 2 dias

Número: 33545 Maria Rosa de Melo Mesquita
Categoria: Escrivão -Adjunto
Tribunal: Gondomar
N. ord.: 1013 /10   Antiguidade: 11 anos 3 meses 23 dias   Cl. serv.: 

Muito Bom
Provimento: Transferência
Categoria: Escrivão -Adjunto
Tribunal: Porto Juízos Criminais
Prazo para início de funções: 2 dias

Número: 34717 Maria Leonor da Silva Duque de Carvalho
Categoria: Escrivão -Adjunto
Tribunal: Porto Família e Menores
N. ord.: 1040 /10   Antiguidade: 11 anos 3 meses 23 dias   Cl. serv.: 

Muito Bom
Provimento: Transferência
Categoria: Escrivão -Adjunto
Tribunal: Matosinhos Trabalho
Prazo para início de funções: 2 dias

Número: 34963 Maria Filomena de Moura Sena
Categoria: Escrivão -Adjunto
Tribunal: Maia Trabalho
N. ord.: 1042 /10   Antiguidade: 11 anos 3 meses 23 dias   Cl. serv.: 

Muito Bom
Provimento: Transferência
Categoria: Escrivão -Adjunto
Tribunal: Matosinhos
Prazo para início de funções: 2 dias

Número: 36197 Maria Goretti Gonçalves Costa
Categoria: Escrivão -Adjunto
Tribunal: Bombarral
N. ord.: 1052 /10   Antiguidade: 11 anos 3 meses 23 dias   Cl. serv.: 

Muito Bom
Provimento: Transferência
Categoria: Escrivão -Adjunto
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Tribunal: Caldas da Rainha
Prazo para início de funções: 2 dias

Número: 34771 Fernanda Maria Esteves Gonçalves Franco
Categoria: Escrivão -Adjunto
Tribunal: Loures Criminais Juízos/Pequena Instância Criminal
N. ord.: 1138 /10   Antiguidade: 11 anos 3 meses 2 dias   Cl. serv.: 

Bom com
Distinção
Provimento: Transferência
Categoria: Escrivão -Adjunto
Tribunal: Lisboa Administrativo Circulo
Prazo para início de funções: 2 dias

Número: 42275 José Manuel Martins Domingues
Categoria: Escrivão -Adjunto
Tribunal: Vila Nova de Cerveira
N. ord.: 1098 /10   Antiguidade: 11 anos 3 meses 23 dias   Cl. serv.: 

Muito Bom
Provimento: Transferência
Categoria: Escrivão -Adjunto
Tribunal: Viana do Castelo Trabalho
Prazo para início de funções: 2 dias

Número: 37876 Rute Marina de Jesus Lobo
Categoria: Escrivão -Adjunto
Tribunal: Peniche
N. ord.: 1232 /10   Antiguidade: 10 anos 11 meses 2 dias   Cl. serv.: 

Muito Bom
Provimento: Transferência
Categoria: Escrivão -Adjunto
Tribunal: Caldas da Rainha
Prazo para início de funções: 2 dias

Número: 34156 Elisa Maria Vaz Videira
Categoria: Escrivão -Adjunto
Tribunal: Porto Pequena Instância Cível
N. ord.: 1306 /10   Antiguidade: 10 anos 3 meses 27 dias   Cl. serv.: 

Muito Bom
Provimento: Transferência
Categoria: Escrivão -Adjunto
Tribunal: Porto Juízos Criminais
Prazo para início de funções: 2 dias

Número: 40487 José Júlio Celas Fernandes
Categoria: Escrivão -Adjunto
Tribunal: Bombarral
N. ord.: 1354 /10   Antiguidade: 10 anos 3 meses 24 dias   Cl. serv.: 

Muito Bom
Provimento: Transferência
Categoria: Escrivão -Adjunto
Tribunal: Caldas da Rainha
Prazo para início de funções: 2 dias

Número: 36045 Avelino Augusto dos Santos
Categoria: Escrivão -Adjunto
Tribunal: Fornos de Algodres
N. ord.: 1380 /10   Antiguidade: 10 anos 3 meses 22 dias   Cl. serv.: 

Muito Bom
Provimento: Transferência
Categoria: Escrivão -Adjunto
Tribunal: Celorico da Beira
Prazo para início de funções: 2 dias

Número: 42447 Ana Cristina da Silva Ribeiro Cardoso
Categoria: Escrivão -Adjunto
Tribunal: Lisboa 1.º, 2.º, 3.º Juízos Cíveis
N. ord.: 1461 /10   Antiguidade: 10 anos 3 meses 22 dias   Cl. serv.: 

Muito Bom
Provimento: Transferência
Categoria: Escrivão -Adjunto
Tribunal: Lisboa Pequena Instância Criminal
Prazo para início de funções: 2 dias

Número: 38226 Idalina dos Santos da Cunha
Categoria: Escrivão -Adjunto
Tribunal: Guimarães
N. ord.: 1501 /10   Antiguidade: 10 anos 3 meses 6 dias   Cl. serv.: 

Muito Bom
Provimento: Transferência
Categoria: Escrivão -Adjunto

Tribunal: Vila Nova de Famalicão
Prazo para início de funções: 2 dias

Número: 42233 Maria do Carmo Duarte Guerreiro Velez Raposo
Categoria: Escrivão -Adjunto
Tribunal: Lisboa Juízos de Pequena Instância Cível
N. ord.: 1581 /10   Antiguidade: 10 anos 0 meses 6 dias   Cl. serv.: 

Muito Bom
Provimento: Transferência
Categoria: Escrivão -Adjunto
Tribunal: Barreiro
Prazo para início de funções: 2 dias

Número: 38052 Natalina do Nascimento Lopes Malhão
Categoria: Escrivão -Adjunto
Tribunal: Coimbra Juízos Cíveis
N. ord.: 1788 /10   Antiguidade: 8 anos 3 meses 13 dias   Cl. serv.: 

Muito Bom
Provimento: Transferência
Categoria: Escrivão -Adjunto
Tribunal: Coimbra Administrativo e Fiscal
Obs.: cessa destacamento
Prazo para início de funções: 2 dias

Número: 46295 Rosa Maria Barros Ramalho
Categoria: Escrivão -Adjunto
Tribunal: Maia
N. ord.: 1795 /10   Antiguidade: 8 anos 1 meses 13 dias   Cl. serv.: 

Muito Bom
Provimento: Transferência
Categoria: Escrivão -Adjunto
Tribunal: Matosinhos
Prazo para início de funções: 2 dias

Número: 49382 Telmo Ricardo Vieira Ferraz da Silva
Categoria: Escrivão -Adjunto
Tribunal: Paços de Ferreira
N. ord.: 1840 /10   Antiguidade: 7 anos 7 meses 19 dias   Cl. serv.: 

Muito Bom
Provimento: Transferência
Categoria: Escrivão -Adjunto
Tribunal: Vila Nova de Famalicão
Prazo para início de funções: 2 dias

Número: 48597 Carla Marina Botelho Martins Malaca
Categoria: Escrivão -Adjunto
Tribunal: Vila Nova de Gaia
N. ord.: 1873 /10   Antiguidade: 7 anos 3 meses 25 dias   Cl. serv.: 

Muito Bom
Provimento: Transferência
Categoria: Escrivão -Adjunto
Tribunal: Porto Juízos Criminais
Prazo para início de funções: 2 dias

Número: 36254 Vilma Gonçalves de Oliveira Bernardo
Categoria: Escrivão -Adjunto
Tribunal: Mangualde
N. ord.: 1985 /10   Antiguidade: 6 anos 3 meses 25 dias   Cl. serv.: 

Muito Bom
Provimento: Transferência
Categoria: Escrivão -Adjunto
Tribunal: Viseu Administrativo e Fiscal
Prazo para início de funções: 2 dias

Número: 46176 Jorge Alberto Esteves Machado Duarte
Categoria: Escrivão -Adjunto
Tribunal: Aveiro Trabalho Secretaria do Juízo
N. ord.: 2040 /10   Antiguidade: 5 anos 10 meses 25 dias   Cl. serv.: 

Muito Bom
Provimento: Transferência
Categoria: Escrivão -Adjunto
Tribunal: Melgaço
Prazo para início de funções: 2 dias

Número: 47217 António José Madureira Jaloto
Categoria: Escrivão -Adjunto
Tribunal: Maia
N. ord.: 2046 /10   Antiguidade: 5 anos 10 meses 25 dias   Cl. serv.: 

Muito Bom
Provimento: Transferência
Categoria: Escrivão -Adjunto
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Tribunal: Lousada
Obs.: cessa destacamento
Prazo para início de funções: 2 dias

Número: 32734 Regina Paula de Carvalho Morais
Categoria: Escrivão -Adjunto
Tribunal: Porto Instrução Criminal
N. ord.: 2055 /10   Antiguidade: 5 anos 9 meses 24 dias   Cl. serv.: 

Muito Bom
Provimento: Transferência
Categoria: Escrivão -Adjunto
Tribunal: Viana Castelo Trabalho
Prazo para início de funções: 2 dias

Número: 46040 Maria João Sequeira Pinto Martinez
Categoria: Escrivão -Adjunto
Tribunal: Cascais
N. ord.: 2060 /10   Antiguidade: 5 anos 5 meses 27 dias   Cl. serv.: 

Muito Bom
Provimento: Transferência
Categoria: Escrivão -Adjunto
Tribunal: Porto Varas Criminais
Prazo para início de funções: 5 dias

Número: 34458 Regina Maria Martinho Ferreira Leite Barbosa
Categoria: Escrivão -Adjunto
Tribunal: Esposende
N. ord.: 2062 /10   Antiguidade: 5 anos 3 meses 5 dias   Cl. serv.: 

Muito Bom
Provimento: Transferência
Categoria: Escrivão -Adjunto
Tribunal: Viana Castelo Trabalho
Prazo para início de funções: 2 dias

Número: 28324 Adelino Nunes Salvado
Categoria: Escrivão -Adjunto
Tribunal: Penamacor
N. ord.: 2091 /10   Antiguidade: 4 anos 8 meses 20 dias   Cl. serv.: 

Muito Bom
Provimento: Transferência
Categoria: Escrivão -Adjunto
Tribunal: Covilhã
Prazo para início de funções: 2 dias

Número: 48382 Fernanda Teresa da Rocha Campos
Categoria: Escrivão -Adjunto
Tribunal: Porto Execução Penas
N. ord.: 2116 /10   Antiguidade: 4 anos 8 meses 20 dias   Cl. serv.: 

Muito Bom
Provimento: Transferência
Categoria: Escrivão -Adjunto
Tribunal: Porto Pequena Instância Criminal
Prazo para início de funções: 2 dias

Número: 48510 Rui Pedro Remédios da Silva
Categoria: Escrivão -Adjunto
Tribunal: Cartaxo
N. ord.: 2130 /10   Antiguidade: 4 anos 8 meses 11 dias   Cl. serv.: 

Muito Bom
Provimento: Transferência
Categoria: Escrivão -Adjunto
Tribunal: Santarém
Prazo para início de funções: 2 dias

Número: 36171 Maria da Conceição Mendes Mateus Ferreira da 
Costa

Categoria: Escrivão -Adjunto
Tribunal: Idanha -a -Nova
N. ord.: 2139 /10   Antiguidade: 4 anos 2 meses 23 dias   Cl. serv.: 

Muito Bom
Provimento: Transferência
Categoria: Escrivão -Adjunto
Tribunal: Castelo Branco
Prazo para início de funções: 2 dias

Número: 29912 Célia Maria Lopes de Almeida
Categoria: Escrivão -Adjunto
Tribunal: Faro Família Menores
N. ord.: 825 /10   Antiguidade: 12 anos 2 meses 16 dias   Cl. serv.: 

Bom com Distinção
Provimento: Transferência

Categoria: Escrivão -Adjunto
Tribunal: Évora
Prazo para início de funções: 2 dias

Número: 31493 Ana Maria Rodrigues Baptista
Categoria: Escrivão -Adjunto
Tribunal: Cascais
N. ord.: 829 /10   Antiguidade: 12 anos 1 meses 27 dias   Cl. serv.: 

Bom com Distinção
Provimento: Transferência
Categoria: Escrivão -Adjunto
Tribunal: Cascais Trabalho
Prazo para início de funções: 2 dias

Número: 40406 Bertolina Madalena Pereira da Fonseca
Categoria: Escrivão -Adjunto
Tribunal: Lisboa Juízos de Pequena Instância Cível
N. ord.: 1352 /10   Antiguidade: 10 anos 3 meses 24 dias   Cl. serv.: 

Bom com Distinção
Provimento: Transferência
Categoria: Escrivão -Adjunto
Tribunal: Lisboa 1.ª, 2.ª, 3.ª Varas Criminais
Prazo para início de funções: 2 dias

Número: 30079 Maria Helena Borbinha Clímaco Pereira
Categoria: Escrivão -Adjunto
Tribunal: Vila Viçosa
N. ord.: 1371 /10   Antiguidade: 10 anos 3 meses 22 dias   Cl. serv.: 

Bom com Distinção
Provimento: Transferência
Categoria: Escrivão -Adjunto
Tribunal: Estremoz
Prazo para início de funções: 2 dias

Número: 42481 Junia Dankmar Bauhofer
Categoria: Escrivão -Adjunto
Tribunal: Sintra Secretaria Geral dos Juízos
N. ord.: 1484 /10   Antiguidade: 10 anos 3 meses 20 dias   Cl. serv.: 

Bom com Distinção
Provimento: Transferência
Categoria: Escrivão -Adjunto
Tribunal: Elvas
Prazo para início de funções: 5 dias

Número: 27422 Maria Cecília Folgado de Matos da Mota
Categoria: Escrivão -Adjunto
Tribunal: Nisa
N. ord.: 1498 /10   Antiguidade: 10 anos 3 meses 8 dias   Cl. serv.: 

Bom com Distinção
Provimento: Transferência
Categoria: Escrivão -Adjunto
Tribunal: Portalegre
Prazo para início de funções: 2 dias

Número: 36194 Maria Filomena Domingos de Faria Dias
Categoria: Escrivão -Adjunto
Tribunal: Alcanena
N. ord.: 1499 /10   Antiguidade: 10 anos 3 meses 7 dias   Cl. serv.: 

Bom com Distinção
Provimento: Transferência
Categoria: Escrivão -Adjunto
Tribunal: Tomar
Prazo para início de funções: 2 dias

Número: 42324 Hélder Manuel de Jesus Henriques
Categoria: Escrivão -Adjunto
Tribunal: Pombal
N. ord.: 1704 /10   Antiguidade: 9 anos 0 meses 18 dias   Cl. serv.: 

Bom com Distinção
Provimento: Transferência
Categoria: Escrivão -Adjunto
Tribunal: Sintra Secretaria Geral dos Juízos
Obs.: cessa destacamento
Prazo para início de funções: 2 dias

Número: 40911 Paulo Jorge Gomes Ferreira
Categoria: Escrivão -Adjunto
Tribunal: Caldas da Rainha
N. ord.: 1753 /10   Antiguidade: 8 anos 9 meses 9 dias   Cl. serv.: 

Bom com Distinção
Provimento: Transferência



Diário da República, 2.ª série — N.º 162 — 25 de agosto de 2014  21951

Categoria: Escrivão -Adjunto
Tribunal: Alcobaça
Prazo para início de funções: 2 dias

Número: 40733 Manuela Maria Coelho da Silva
Categoria: Escrivão -Adjunto
Tribunal: Vila Franca Xira
N. ord.: 1799 /10   Antiguidade: 7 anos 11 meses 16 dias   Cl. serv.: 

Bom com Distinção
Provimento: Transferência
Categoria: Escrivão -Adjunto
Tribunal: Tomar
Prazo para início de funções: 2 dias

Número: 40500 Lídia Maria de Oliveira Nunes Martins
Categoria: Escrivão -Adjunto
Tribunal: Matosinhos
N. ord.: 1803 /10   Antiguidade: 7 anos 11 meses 7 dias   Cl. serv.: 

Bom com Distinção
Provimento: Transferência
Categoria: Escrivão -Adjunto
Tribunal: Porto Varas Criminais
Prazo para início de funções: 2 dias

Número: 52782 Carlos Manuel Gaspar Vieira
Categoria: Escrivão -Adjunto
Tribunal: Albufeira
N. ord.: 1971 /10   Antiguidade: 6 anos 6 meses 25 dias   Cl. serv.: 

Bom com Distinção
Provimento: Transferência
Categoria: Escrivão -Adjunto
Tribunal: Leiria Administrativo e Fiscal
Prazo para início de funções: 5 dias

Número: 38164 Maria da Conceição Figueiredo Rebelo de Melo 
Osório

Categoria: Escrivão -Adjunto
Tribunal: Maia
N. ord.: 1982 /10   Antiguidade: 6 anos 5 meses 16 dias   Cl. serv.: 

Bom com Distinção
Provimento: Transferência
Categoria: Escrivão -Adjunto
Tribunal: Maia Trabalho
Prazo para início de funções: 2 dias

Número: 34815 Maria Preciosa da Conceição Magalhães Paiva
Categoria: Escrivão -Adjunto
Tribunal: Tabuaço
N. ord.: 1990 /10   Antiguidade: 6 anos 3 meses 25 dias   Cl. serv.: 

Bom com Distinção
Provimento: Transferência
Categoria: Escrivão -Adjunto
Tribunal: Lamego
Prazo para início de funções: 2 dias

Número: 44678 Maria Emília Pereira
Categoria: Escrivão -Adjunto
Tribunal: Paços de Ferreira
N. ord.: 2105 /10   Antiguidade: 4 anos 8 meses 20 dias   Cl. serv.: 

Bom com Distinção
Provimento: Transferência
Categoria: Escrivão -Adjunto
Tribunal: Penafiel
Prazo para início de funções: 2 dias

Número: 46861 Luís Alberto Marques Cabral de Carvalho
Categoria: Escrivão -Adjunto
Tribunal: Seixal
N. ord.: 2171 /10   Antiguidade: 4 anos 2 meses 23 dias   Cl. serv.: 

Bom com Distinção
Provimento: Transferência
Categoria: Escrivão -Adjunto
Tribunal: Almada
Prazo para início de funções: 2 dias

Número: 37787 Carlos Mota Campos
Categoria: Escrivão -Adjunto
Tribunal: Santa Maria da Feira
N. ord.: 2263 /10   Antiguidade: 1 anos 10 meses 12 dias   Cl. serv.: 

Bom com
Distinção

Provimento: Transferência
Categoria: Escrivão -Adjunto
Tribunal: Porto Pequena Instância Criminal
Prazo para início de funções: 2 dias

Número: 40527 Maria Adelaide da Rocha Mendes Bessa
Categoria: Escrivão -Adjunto
Tribunal: Paços de Ferreira
N. ord.: 2267 /10   Antiguidade: 1 anos 10 meses 12 dias   Cl. serv.: 

Bom com Distinção
Provimento: Transferência
Categoria: Escrivão -Adjunto
Tribunal: Paredes
Prazo para início de funções: 2 dias

Número: 44503 Ilda Maria Inácio Ramos Vieira
Categoria: Escrivão -Adjunto
Tribunal: Albufeira
N. ord.: 2365 /10   Antiguidade: 0 anos 10 meses 3 dias   Cl. serv.: 

Bom com Distinção
Provimento: Transferência
Categoria: Escrivão -Adjunto
Tribunal: Portimão
Prazo para início de funções: 2 dias

Número: 34560 Rui Egídio Tristão de Sena
Categoria: Escrivão -Adjunto
Tribunal: Faro Trabalho
N. ord.: 823 /10   Antiguidade: 12 anos 3 meses 7 dias   Cl. serv.: Bom
Provimento: Transferência
Categoria: Escrivão -Adjunto
Tribunal: Faro Família e Menores
Prazo para início de funções: 2 dias

Número: 40889 Isabel Maria Batista Pereira Sargaço
Categoria: Escrivão -Adjunto
Tribunal: Faro Família Menores
N. ord.: 1659 /10   Antiguidade: 9 anos 8 meses 11 dias   Cl. serv.: Bom
Provimento: Transferência
Categoria: Escrivão -Adjunto
Tribunal: Faro Trabalho
Prazo para início de funções: 2 dias

Número: 40615 Otília Maria Martins Meireles
Categoria: Escrivão -Adjunto
Tribunal: Ourém
N. ord.: 2070 /10   Antiguidade: 5 anos 3 meses 5 dias   Cl. serv.: Bom
Provimento: Transferência
Categoria: Escrivão -Adjunto
Tribunal: Concorrência/Regulação e Supervisão
Prazo para início de funções: 2 dias

Número: 44649 Maria Dulce do Sacramento Pinheiro Meireles
Categoria: Escrivão -Adjunto
Tribunal: Maia
N. ord.: 2135 /10   Antiguidade: 4 anos 6 meses 23 dias   Cl. serv.: Bom
Provimento: Transferência
Categoria: Escrivão -Adjunto
Tribunal: Loures
Obs.: cessa destacamento
Prazo para início de funções: 2 dias

Número: 47043 José Francisco Grilo Soares
Categoria: Escrivão -Adjunto
Tribunal: Lisboa 6.º Juízo Criminal
N. ord.: 2306 /10   Antiguidade: 1 anos 8 meses 28 dias   Cl. serv.: Bom
Provimento: Transferência
Categoria: Escrivão -Adjunto
Tribunal: Serpa
Prazo para início de funções: 5 dias

Número: 50480 João Manuel de Jesus Cândido
Categoria: Escrivão -Adjunto
Tribunal: Albufeira
N. ord.: 2329 /10   Antiguidade: 1 anos 3 meses 15 dias   Cl. serv.: Bom
Provimento: Transferência
Categoria: Escrivão -Adjunto
Tribunal: Portimão
Prazo para início de funções: 2 dias
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Número: 40896 Mário Cesar Ribeiro Domingues
Categoria: Escrivão -Adjunto
Tribunal: Caminha
N. ord.: 2347 /10   Antiguidade: 0 anos 10 meses 3 dias   Cl. serv.: Bom
Provimento: Transferência
Categoria: Escrivão -Adjunto
Tribunal: Melgaço
Prazo para início de funções: 2 dias

Número: 46854 Gracinda Fernanda Gonçalves Correia
Categoria: Escrivão -Adjunto
Tribunal: Águeda Secretaria dos Juízos
N. ord.: 2430 /10   Antiguidade: 0 anos 7 meses 1 dias   Cl. serv.: Bom
Provimento: Transferência
Categoria: Escrivão -Adjunto
Tribunal: Santa Maria da Feira
Obs.: cessa destacamento
Prazo para início de funções: 2 dias

Número: 52046 Cristina Manuela Rabaça dos Santos
Categoria: Escrivão -Adjunto
Tribunal: Alenquer
N. ord.: 2435 /10   Antiguidade: 0 anos 7 meses 1 dias   Cl. serv.: Bom
Provimento: Transferência
Categoria: Escrivão -Adjunto
Tribunal: Castelo Branco
Prazo para início de funções: 2 dias

Número: 44501 Cristina Maria Rodrigues Antunes Monteiro
Categoria: Escrivão -Adjunto
Tribunal: Ílhavo Secretaria dos Juízos
N. ord.: 2449 /IO   Antiguidade: 0 anos 3 meses 26 dias   Cl. serv.: Bom
Provimento: Transferência
Categoria: Escrivão -Adjunto
Tribunal: Penacova
Obs.: cessa destacamento
Prazo para início de funções: 2 dias

Número: 43810 Maria da Ascensão Pinheiro Caldeira Baguinho
Categoria: Escrivão -Adjunto
N. ord.: 2415 /10   Antiguidade: 0 anos 7 meses 1 dias   Cl. serv.: s/c
Provimento: Transferência
Categoria: Escrivão -Adjunto
Tribunal: Portalegre
Obs.: cessa comissão de serviço
Prazo para início de funções: 2 dias

Número: 54950 Ana Maria do Rosário Zacarias Pedro
Categoria: Escrivão Auxiliar
N. ord.: 3040 /10   Antiguidade: 8 anos 9 meses 0 dias   Cl. serv.: Bom
Provimento: Transferência
Categoria: Escrivão Auxiliar
Tribunal: Tomar
Obs.: Artigo 52
Prazo para início de funções: 2 dias

Número: 40785 António Pereira dos Santos
Categoria: Escrivão Auxiliar
Tribunal: Mesão Frio
N. ord.: 322 /10   Antiguidade: 16 anos 8 meses 3 dias   Cl. serv.: 

Muito Bom
Provimento: Transferência
Categoria: Escrivão Auxiliar
Tribunal: Lamego
Prazo para início de funções: 2 dias

Número: 42401 Sandra Margarida dos Santos Araújo Silva
Categoria: Escrivão Auxiliar
Tribunal: Valongo
N. ord.: 458 /10   Antiguidade: 15 anos 1 meses 15 dias   Cl. serv.: 

Muito Bom
Provimento: Transferência
Categoria: Escrivão Auxiliar
Tribunal: Balcão Nacional do Arrendamento (BNA)
Prazo para início de funções: 2 dias

Número: 44630 Anabela Maria Pires Garcia
Categoria: Escrivão Auxiliar
Tribunal: Vila do Conde
N. ord.: 613 /10   Antiguidade: 13 anos 9 meses 29 dias   Cl. serv.: 

Muito Bom

Provimento: Transferência
Categoria: Escrivão Auxiliar
Tribunal: Póvoa de Varzim
Prazo para início de funções: 2 dias

Número: 46282 Carlos Alberto Nobre dos Santos
Categoria: Escrivão Auxiliar
Tribunal: Castro Daire
N. ord.: 646 /10   Antiguidade: 13 anos 4 meses 25 dias   Cl. serv.: 

Muito Bom
Provimento: Transferência
Categoria: Escrivão Auxiliar
Tribunal: Lamego
Prazo para início de funções: 2 dias

Número: 44720 Ana Maria Moreira Alvares da Cunha Rodrigues
Categoria: Escrivão Auxiliar
Tribunal: Valença
N. ord.: 670 /10   Antiguidade: 13 anos 4 meses 1 dias   Cl. serv.: 

Muito Bom
Provimento: Transferência
Categoria: Escrivão Auxiliar
Tribunal: Monção
Prazo para início de funções: 2 dias

Número: 48016 Duarte José de Carvalho Nascimento
Categoria: Escrivão Auxiliar
Tribunal: Porto 1.º, 2.º, 3.º Juízos Cíveis
N. ord.: 969 /10   Antiguidade: 11 anos 11 meses 5 dias   Cl. serv.: 

Muito Bom
Provimento: Transferência
Categoria: Escrivão Auxiliar
Tribunal: Vila Real
Prazo para início de funções: 2 dias

Número: 48701 Joaquim Fernando Teixeira Nogueira
Categoria: Escrivão Auxiliar
Tribunal: Paredes
N. ord.: 983 /10   Antiguidade: 11 anos 10 meses 6 dias   Cl. serv.: 

Muito Bom
Provimento: Transferência
Categoria: Escrivão Auxiliar
Tribunal: Penafiel Trabalho
Prazo para início de funções: 2 dias

Número: 48462 Maria Emília Barreiro Martins
Categoria: Escrivão Auxiliar
Tribunal: Penafiel
N. ord.: 998 /10   Antiguidade: 11 anos 10 meses 6 dias   Cl. serv.: 

Muito Bom
Provimento: Transferência
Categoria: Escrivão Auxiliar
Tribunal: Bragança
Prazo para início de funções: 2 dias

Número: 48633 Marco Paulo Nunes Farinha Simão
Categoria: Escrivão Auxiliar
Tribunal: Ourém
N. ord.: 1117 /10   Antiguidade: 11 anos 9 meses 24 dias   Cl. serv.: 

Muito Bom
Provimento: Transferência
Categoria: Escrivão Auxiliar
Tribunal: Tomar
Prazo para início de funções: 2 dias

Número: 49639 Natércia Maria Ferreira Chaves
Categoria: Escrivão Auxiliar
Tribunal: Valongo
N. ord.: 1182 /10   Antiguidade: 11 anos 6 meses 6 dias   Cl. serv.: 

Muito Bom
Provimento: Transferência
Categoria: Escrivão Auxiliar
Tribunal: Valongo Trabalho
Prazo para início de funções: 2 dias

Número: 49644 Rosa Manuela da Silva Lello Rebelo Heitor
Categoria: Escrivão Auxiliar
Tribunal: Santo Tirso
N. ord.: 1198 /10   Antiguidade: 11 anos 6 meses 4 dias   Cl. serv.: 

Muito Bom
Provimento: Transferência
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Categoria: Escrivão Auxiliar
Tribunal: Funchal
Obs.: cessa destacamento
Prazo para início de funções: 15 dias

Número: 50537 Maria da Conceição Grilo Nogueira Oliveira
Categoria: Escrivão Auxiliar
Tribunal: Almada Trabalho
N. ord.: 1290 /10   Antiguidade: 11 anos 4 meses 4 dias   Cl. serv.: 

Muito Bom
Provimento: Transferência
Categoria: Escrivão Auxiliar
Tribunal: Lisboa Trabalho
Prazo para início de funções: 2 dias

Número: 50461 Hélder José Almeida Ferreira
Categoria: Escrivão Auxiliar
Tribunal: Seia
N. ord.: 1348 /10   Antiguidade: 11 anos 3 meses 28 dias   Cl. serv.: 

Muito Bom
Provimento: Transferência
Categoria: Escrivão Auxiliar
Tribunal: Guarda
Prazo para início de funções: 2 dias

Número: 49332 José Carlos Xavier Rodrigues
Categoria: Técnico de Justiça Auxiliar
Tribunal: Póvoa de Varzim Ministério Público
N. ord.: 1370 /10   Antiguidade: 11 anos 3 meses 23 dias   Cl. serv.: 

Muito Bom
Provimento: Transição
Categoria: Escrivão Auxiliar
Tribunal: Viana do Castelo
Prazo para início de funções: 2 dias

Número: 50536 Maria da Conceição Freitas Queirós Moura
Categoria: Escrivão Auxiliar
Tribunal: Lousada
N. ord.: 1441 /10   Antiguidade: 11 anos 3 meses 0 dias   Cl. serv.: 

Muito Bom
Provimento: Transferência
Categoria: Escrivão Auxiliar
Tribunal: Amarante
Prazo para início de funções: 2 dias

Número: 48620 José António Lourenço Januário
Categoria: Escrivão Auxiliar
Tribunal: Guarda
N. ord.: 1471 /10   Antiguidade: 11 anos 1 meses 9 dias   Cl. serv.: 

Muito Bom
Provimento: Transferência
Categoria: Escrivão Auxiliar
Tribunal: Fundão
Prazo para início de funções: 2 dias

Número: 52084 Cristina Maria Trindade Pires
Categoria: Escrivão Auxiliar
Tribunal: Abrantes
N. ord.: 1715 /10   Antiguidade: 10 anos 3 meses 24 dias   Cl. serv.: 

Muito Bom
Provimento: Transferência
Categoria: Escrivão Auxiliar
Tribunal: Castelo Branco
Prazo para início de funções: 2 dias

Número: 52019 Vítor Manuel Ferreira Silvestre
Categoria: Escrivão Auxiliar
Tribunal: Lisboa Trabalho
N. ord.: 1816 /10   Antiguidade: 10 anos 3 meses 24 dias   Cl. serv.: 

Muito Bom
Provimento: Transferência
Categoria: Escrivão Auxiliar
Tribunal: Santarém Trabalho
Prazo para início de funções: 2 dias

Número: 53017 Paula Alexandra Teixeira Carvalhais Borges
Categoria: Escrivão Auxiliar
Tribunal: Matosinhos
N. ord.: 1828 /10   Antiguidade: 10 anos 3 meses 24 dias   Cl. serv.: 

Muito Bom
Provimento: Transferência

Categoria: Escrivão Auxiliar
Tribunal: Amarante
Prazo para início de funções: 2 dias

Número: 52814 Fernanda Manuela Carvalho Teixeira
Categoria: Escrivão Auxiliar
Tribunal: Porto Pequena Instância Cível
N. ord.: 1967 /10   Antiguidade: 10 anos 3 meses 22 dias   Cl. serv.: 

Muito Bom
Provimento: Transferência
Categoria: Escrivão Auxiliar
Tribunal: Balcão Nacional do Arrendamento (BNA)
Prazo para início de funções: 2 dias

Número: 45146 Maria Isabel Batista Pereira Ivo Cruz
Categoria: Escrivão Auxiliar
Tribunal: Lisboa Secretaria Geral de Execução
N. ord.: 2125 /10   Antiguidade: 10 anos 3 meses 22 dias   Cl. serv.: 

Muito Bom
Provimento: Transferência
Categoria: Escrivão Auxiliar
Tribunal: Lisboa Execução de Penas
Prazo para início de funções: 2 dias

Número: 53040 Maria do Carmo Galrinho Lourenço Pratas
Categoria: Escrivão Auxiliar
Tribunal: Lisboa 1.ª, 2.ª, 3.ª, 4.ª Varas Cíveis
N. ord.: 2213 /10   Antiguidade: 10 anos 3 meses 8 dias   Cl. serv.: 

Muito Bom
Provimento: Transferência
Categoria: Escrivão Auxiliar
Tribunal: Santarém
Obs.: cessa destacamento
Prazo para início de funções: 2 dias

Número: 52398 Cristina Isabel Rodrigues Ferreira
Categoria: Escrivão Auxiliar
Tribunal: Cartaxo
N. ord.: 2214 /10   Antiguidade: 10 anos 3 meses 8 dias   Cl. serv.: 

Muito Bom
Provimento: Transferência
Categoria: Escrivão Auxiliar
Tribunal: Santarém
Prazo para início de funções: 2 dias

Número: 52386 Paulo Alexandre Relvas Loios Anico
Categoria: Técnico de Justiça Auxiliar
Tribunal: Lisboa Instrução Criminal M. P./DIAP
N. ord.: 2257 /10   Antiguidade: 10 anos 3 meses 3 dias   Cl. serv.: 

Muito Bom
Provimento: Transição
Categoria: Escrivão Auxiliar
Tribunal: Évora
Prazo para início de funções: 2 dias

Número: 52308 Leontina de Jesus Santo Lopes
Categoria: Escrivão Auxiliar
Tribunal: Nisa
N. ord.: 2312 /10   Antiguidade: 10 anos 2 meses 19 dias   Cl. serv.: 

Muito Bom
Provimento: Transferência
Categoria: Escrivão Auxiliar
Tribunal: Portalegre
Prazo para início de funções: 2 dias

Número: 52017 Isabel Maria Oliveira Magalhães d’Almeida
Categoria: Escrivão Auxiliar
Tribunal: Cartaxo
N. ord.: 2462 /10   Antiguidade: 9 anos 10 meses 9 dias   Cl. serv.: 

Muito Bom
Provimento: Transferência
Categoria: Escrivão Auxiliar
Tribunal: Concorrência/Regulação e Supervisão
Prazo para início de funções: 2 dias

Número: 54042 Joaquim José da Silva Graça
Categoria: Escrivão Auxiliar
Tribunal: Lisboa 2 Juízo Criminal
N. ord.: 2583 /10   Antiguidade: 9 anos 9 meses 23 dias   Cl. serv.: 

Muito Bom
Provimento: Transferência
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Categoria: Escrivão Auxiliar
Tribunal: Santarém
Prazo para início de funções: 2 dias

Número: 54027 Emília Maria Jesus Alves Félix
Categoria: Escrivão Auxiliar
Tribunal: Lisboa Secretaria Geral de Execução
N. ord.: 2655 /10   Antiguidade: 9 anos 9 meses 21 dias   Cl. serv.: 

Muito Bom
Provimento: Transferência
Categoria: Escrivão Auxiliar
Tribunal: Santarém
Prazo para início de funções: 2 dias

Número: 48175 Carlos Alberto Santos Completo
Categoria: Escrivão Auxiliar
Tribunal: Peniche
N. ord.: 2663 /10   Antiguidade: 9 anos 9 meses 20 dias   Cl. serv.: 

Muito Bom
Provimento: Transferência
Categoria: Escrivão Auxiliar
Tribunal: Torres Vedras
Prazo para início de funções: 2 dias

Número: 54324 Ana Rodrigues Rainho
Categoria: Escrivão Auxiliar
Tribunal: Sintra Secretaria Geral dos Juízos
N. ord.: 2792 /10   Antiguidade: 9 anos 6 meses 19 dias   Cl. serv.: 

Muito Bom
Provimento: Transferência
Categoria: Escrivão Auxiliar
Tribunal: Sintra Administrativo e Fiscal
Prazo para início de funções: 2 dias

Número: 54669 Avelino Luís de Agrela Spínola
Categoria: Escrivão Auxiliar
Tribunal: Póvoa de Varzim
N. ord.: 2877 /10   Antiguidade: 9 anos 3 meses 18 dias   Cl. serv.: 

Muito Bom
Provimento: Transferência
Categoria: Escrivão Auxiliar
Tribunal: Viana do Castelo
Prazo para início de funções: 2 dias

Número: 55148 Elisabeth Maria da Cruz dos Santos
Categoria: Escrivão Auxiliar
Tribunal: Vila Franca Xira Trabalho
N. ord.: 2882 /10   Antiguidade: 9 anos 3 meses 18 dias   Cl. serv.: 

Muito Bom
Provimento: Transferência
Categoria: Escrivão Auxiliar
Tribunal: Santarém
Prazo para início de funções: 2 dias

Número: 31394 Maria Goreti Barreto de Castro Louçã
Categoria: Escrivão Auxiliar
Tribunal: Santa Maria da Feira Trabalho
N. ord.: 147 /10   Antiguidade: 22 anos 1 meses 1 dias   Cl. serv.: 

Bom com Distinção
Provimento: Transferência
Categoria: Escrivão Auxiliar
Tribunal: Vila do Conde
Prazo para início de funções: 2 dias

Número: 54085 José Jorge Cerqueira Ramada Pinto
Categoria: Escrivão Auxiliar
Tribunal: Felgueiras
N. ord.: 2685 /10   Antiguidade: 9 anos 9 meses 19 dias   Cl. serv.: 

Bom com Distinção
Provimento: Transferência
Categoria: Escrivão Auxiliar
Tribunal: Guimarães
Prazo para início de funções: 2 dias

Número: 53928 João António Marques de Oliveira Amante
Categoria: Escrivão Auxiliar
Tribunal: Vila Franca Xira
N. ord.: 2726 /10   Antiguidade: 9 anos 9 meses 2 dias   Cl. serv.: 

Bom com Distinção
Provimento: Transferência
Categoria: Escrivão Auxiliar

Tribunal: Vila Franca Xira Trabalho
Prazo para início de funções: 2 dias

Número: 55147 Carla Goreti Pinto de Sousa
Categoria: Escrivão Auxiliar
Tribunal: Paredes
N. ord.: 2909 /10   Antiguidade: 9 anos 3 meses 18 dias   Cl. serv.: 

Bom com Distinção
Provimento: Transferência
Categoria: Escrivão Auxiliar
Tribunal: Penafiel
Prazo para início de funções: 2 dias

Número: 54878 Ana Isabel Silvestre Sousa Santos
Categoria: Escrivão Auxiliar
Tribunal: Sintra Secretaria Geral dos Juízos
N. ord.: 2933 /10   Antiguidade: 9 anos 3 meses 18 dias   Cl. serv.: 

Bom com Distinção
Provimento: Transferência
Categoria: Escrivão Auxiliar
Tribunal: Sintra Administrativo e Fiscal
Prazo para início de funções: 2 dias

Número: 55023 Armando Manuel Pimentel Guedes
Categoria: Escrivão Auxiliar
Tribunal: Marco de Canaveses
N. ord.: 2950 /10   Antiguidade: 9 anos 3 meses 15 dias   Cl. serv.: 

Bom com Distinção
Provimento: Transferência
Categoria: Escrivão Auxiliar
Tribunal: Penafiel
Prazo para início de funções: 2 dias

Número: 54960 Deolinda Maria de Brito Soares
Categoria: Escrivão Auxiliar
Tribunal: Gondomar
N. ord.: 3143 /10   Antiguidade: 5 anos 3 meses 5 dias   Cl. serv.: 

Bom com Distinção
Provimento: Transferência
Categoria: Escrivão Auxiliar
Tribunal: Penafiel
Prazo para início de funções: 2 dias

Número: 55121 Sílvia Maria dos Santos Rodrigues
Categoria: Escrivão Auxiliar
Tribunal: Oliveira do Bairro Secretaria dos Juízos
N. ord.: 3161 /10   Antiguidade: 5 anos 2 meses 28 dias   Cl. serv.: 

Bom com Distinção
Provimento: Transferência
Categoria: Escrivão Auxiliar
Tribunal: Aveiro Família e Menores
Prazo para início de funções: 2 dias

Número: 56245 João Paulo Pereira Hortênsio
Categoria: Escrivão Auxiliar
Tribunal: Ponta Delgada
N. ord.: 3352 /10   Antiguidade: 1 anos 8 meses 27 dias   Cl. serv.: 

Bom com Distinção
Provimento: Transferência
Categoria: Escrivão Auxiliar
Tribunal: Ponta Delgada Família Menores
Obs.: cessa destacamento —
Prazo para início de funções: 2 dias

Número: 56350 Sílvia Carina Rocha Fernandes
Categoria: Escrivão Auxiliar
Tribunal: Felgueiras
N. ord.: 3439 /10   Antiguidade: 0 anos 6 meses 28 dias   Cl. serv.: 

Bom com Distinção
Provimento: Transferência
Categoria: Escrivão Auxiliar
Tribunal: Guimarães
Prazo para início de funções: 2 dias

Número: 56380 Ana Sofia Brandão de Pinho
Categoria: Escrivão Auxiliar
Tribunal: Guimarães
N. ord.: 3468 /10   Antiguidade: 0 anos 6 meses 28 dias   Cl. serv.: 

Bom com Distinção
Provimento: Transferência
Categoria: Escrivão Auxiliar
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Tribunal: Santa Maria da Feira
Prazo para início de funções: 2 dias

Número: 56402 Ana Catarina Lopes Estêvão
Categoria: Escrivão Auxiliar
Tribunal: Lisboa 4.º, 5.º, 6.º Juízos Cíveis
N. ord.: 3488 /10   Antiguidade: 0 anos 6 meses 28 dias   Cl. serv.: 

Bom com Distinção
Provimento: Transferência
Categoria: Escrivão Auxiliar
Tribunal: Santa Maria da Feira
Prazo para início de funções: 5 dias

Número: 56439 Sara Celina Fernandes Ribeiro
Categoria: Escrivão Auxiliar
Tribunal: Felgueiras
N. ord.: 3523 /10   Antiguidade: 0 anos 6 meses 28 dias   Cl. serv.: 

Bom com Distinção
Provimento: Transferência
Categoria: Escrivão Auxiliar
Tribunal: Guimarães
Prazo para início de funções: 2 dias

Número: 56510 Thatiane Fontão da Rocha
Categoria: Escrivão Auxiliar
Tribunal: Cascais
N. ord.: 3588 /10   Antiguidade: 0 anos 6 meses 28 dias   Cl. serv.: 

Bom com Distinção
Provimento: Transferência
Categoria: Escrivão Auxiliar
Tribunal: Vila do Conde
Prazo para início de funções: 5 dias

Número: 45933 Carlos Dias Torres
Categoria: Escrivão Auxiliar
Tribunal: Bombarral
N. ord.: 629 /10   Antiguidade: 13 anos 5 meses 2 dias   Cl. serv.: Bom
Provimento: Transferência
Categoria: Escrivão Auxiliar
Tribunal: Caldas da Rainha
Prazo para início de funções: 2 dias

Número: 54036 Manuel Castro Soares
Categoria: Escrivão Auxiliar
Tribunal: Santo Tirso
N. ord.: 3003 /10   Antiguidade: 9 anos 0 meses 24 dias   Cl. serv.: Bom
Provimento: Transferência
Categoria: Escrivão Auxiliar
Tribunal: Guimarães Varas Mistas
Prazo para início de funções: 2 dias

Número: 56032 Maria dos Anjos Serrão Santos Velosa
Categoria: Escrivão Auxiliar
Tribunal: Santa Cruz
N. ord.: 3209 /10   Antiguidade: 1 anos 10 meses 12 dias   Cl. serv.: Bom
Provimento: Transferência
Categoria: Escrivão Auxiliar
Tribunal: Funchal
Prazo para início de funções: 2 dias

Número: 56033 António Carlos Neto Alves Moreira de Sousa
Categoria: Escrivão Auxiliar
Tribunal: Caldas da Rainha
N. ord.: 3210 /10   Antiguidade: 1 anos 10 meses 12 dias   Cl. serv.: Bom
Provimento: Transferência
Categoria: Escrivão Auxiliar
Tribunal: Leiria
Prazo para início de funções: 2 dias

Número: 56302 Paula Alexandra Alves Marques da Silva
Categoria: Escrivão Auxiliar
Tribunal: Sintra Secretaria Geral dos Juízos
N. ord.: 3393 /10   Antiguidade: 1 anos 2 meses 26 dias   Cl. serv.: Bom
Provimento: Transferência
Categoria: Escrivão Auxiliar
Tribunal: Sintra Administrativo e Fiscal
Obs.: cessa destacamento
Prazo para início de funções: 2 dias

Número: 56361 Maurício André Mendes Gonçalves
Categoria: Técnico de Justiça Auxiliar

Tribunal: Guimarães Ministério Público
N. ord.: 3450 /10   Antiguidade: 0 anos 6 meses 28 dias   Cl. serv.: Bom
Provimento: Transição
Categoria: Escrivão Auxiliar
Tribunal: Guimarães
Prazo para início de funções: 2 dias

Número: 56519 Lynette Laura Aguiar Batista Gonçalves
Categoria: Técnico de Justiça Auxiliar
Tribunal: Amadora Juízos M. P./DIAP (comarca Grande Lisboa-

-Noroeste)
N. ord.: 3596 /10   Antiguidade: 0 anos 6 meses 28 dias   Cl. serv.: Bom
Provimento: Transição
Categoria: Escrivão Auxiliar
Tribunal: Funchal
Obs.: cessa destacamento
Prazo para início de funções: 2 dias

Número: 56561 Elsa Teixeira de Barros
Categoria: Escrivão Auxiliar
Tribunal: Sintra Secretaria Geral dos Juízos
N. ord.: s/n   Antiguidade:   Cl. serv.: s/c
Provimento: Transferência
Categoria: Escrivão Auxiliar
Tribunal: Lousada Graduação: n.º 2
Obs.: cessa destacamento — Artigo 13.º n.º 2
Prazo para início de funções: 2 dias

Número: 56765 Maria João Pereira Rodrigues Figueiredo
Categoria: Escrivão Auxiliar
Tribunal: Horta
N. ord.: s/n   Antiguidade: CL. serv: s/c
Provimento: Transferência
Categoria: Escrivão Auxiliar
Tribunal: Alcobaça Graduação: n.º 206
Obs.: Artigo 13.º n.º 2
Prazo para início de funções: 15 dias

Número: 56797 Alberto José Dinis Jorge Neves Correia
Categoria: Escrivão Auxiliar
Tribunal: Loulé
N. ord.: s/n   Antiguidade:   Cl. serv.: s/c
Provimento: Transferência
Categoria: Escrivão Auxiliar
Tribunal: Portimão Graduação: n.º 238
Obs.: Artigo 13.º n.º 2
Prazo para início de funções: 2 dias

Número: 56801 Aldina Maria Semedo Veiga
Categoria: Escrivão Auxiliar
Tribunal: Lisboa Pequena Instância Criminal
N. ord.: s/n   Antiguidade:   Cl. serv.: s/c
Provimento: Transferência
Categoria: Escrivão Auxiliar
Tribunal: Lisboa 1, 2, 3 Varas Criminais Graduação: n.º 242
Obs.: Artigo 13.º n.º 2
Prazo para início de funções: 2 dias

Número: 56017 António Hélder Mendes Correia
Categoria: Escrivão Auxiliar
Tribunal: Elvas
N. ord.: 3214 /10   Antiguidade: 1 anos 9 meses 25 dias   Cl. serv.: 

Suficiente
Provimento: Transferência
Categoria: Escrivão Auxiliar
Tribunal: Loulé Administrativo e Fiscal
Obs.: cessa destacamento
Prazo para início de funções: 5 dias

Número: 33251 Miguel Fernando Tomé Caetano Nora
Categoria: Técnico de Justiça Principal
N. ord.: 124 /10   Antiguidade: 2 anos 3 meses 28 dias   Cl. serv.: 

Bom com Distinção
Provimento: Transferência
Categoria: Técnico de Justiça Principal
Tribunal: Matosinhos Ministério Público 1.ª Secção
Obs.: Artigo 51
Prazo para início de funções: 2 dias

Número: 24690 Maria Stella Filomena Ferreira Gomes
Categoria: Técnico de Justiça Principal
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Tribunal: Sintra Juízos M. P./DIAP(comarca Grande Lisboa -Noroeste) 
4.ª Secção

N. ord.: 19 /10   Antiguidade: 17 anos 10 meses 9 dias   Cl. serv.: 
Muito Bom

Provimento: Transferência
Categoria: Técnico de Justiça Principal
Tribunal: Lisboa Instrução Criminal M. P./DIAP (10.ª) Secção
Prazo para início de funções: 2 dias

Número: 21211 Domingos Manuel Gomes Sobrinho Falcão
Categoria: Técnico de Justiça Principal
Tribunal: Guimarães Ministério Público 1.ª Secção
N. ord.: 103 /10   Antiguidade: 2 anos 11 meses 23 dias   Cl. serv.: 

Muito Bom
Provimento: Transferência
Categoria: Técnico de Justiça Principal
Tribunal: Bragança Ministério Público
Prazo para início de funções: 2 dias

Número: 38020 Luísa Maria Durão dos Reis
Categoria: Técnico de Justiça Principal
Tribunal: Lagos Ministério Público 1.ª Secção
N. ord.: 108 /10   Antiguidade: 2 anos 11 meses 23 dias   Cl. serv.: 

Muito Bom
Provimento: Transferência
Categoria: Técnico de Justiça Principal
Tribunal: Lisboa Instrução Criminal M. P./DIAP 2.ª Secção
Prazo para início de funções: 5 dias

Número: 27838 Maria Lucinda Albuquerque Oliveira Coutinho de 
Moura

Categoria: Técnico de Justiça Principal
Tribunal: Amarante Ministério Público
N. ord.: 67 /10   Antiguidade: 2 anos 11 meses 23 dias   Cl. serv.: 

Bom com Distinção
Provimento: Transferência
Categoria: Técnico de Justiça Principal
Tribunal: Penafiel Ministério Público
Obs.: cessa destacamento
Prazo para início de funções: 2 dias

Número: 23744 Jaime de Barros Carrelo
Categoria: Técnico de Justiça Principal
Tribunal: Matosinhos Ministério Público 3.ª Secção
N. ord.: 74 /10   Antiguidade: 2 anos 11 meses 23 dias   Cl. serv.: 

Bom com Distinção
Provimento: Transferência
Categoria: Técnico de Justiça Principal
Tribunal: Porto Instrução Criminal/Juízos Criminais M. P./DIAP 7a
Secção
Prazo para início de funções: 2 dias

Número: 34590 Elisabete da Costa Leite Aguiar
Categoria: Técnico de Justiça Principal
Tribunal: Aveiro Juízos M. P./DIAP (comarca Baixo Vouga) 3.ª Secção
N. ord.: 153 /10   Antiguidade: 0 anos 10 meses 3 dias   Cl. serv.: 

Bom com Distinção
Provimento: Transferência
Categoria: Técnico de Justiça Principal
Tribunal: Porto Trabalho Ministério Público
Obs.: cessa destacamento
Prazo para início de funções: 2 dias

Número: 34694 Deolindo Alegre Crispim
Categoria: Técnico de Justiça Principal
Tribunal: Aveiro Juízos M. P./DIAP (comarca Baixo Vouga) 1.ª Secção
N. ord.: 157 /10   Antiguidade: 0 anos 7 meses 1 dias   Cl. serv.: Bom 

com Distinção
Provimento: Transferência
Categoria: Técnico de Justiça Principal
Tribunal: Coimbra Ministério Público
Prazo para início de funções: 2 dias

Número: 33200 Cristina Maria Ribeiro de Oliveira
Categoria: Técnico de Justiça Principal
Tribunal: Lisboa Instrução Criminal M. P./DIAP 7.ª Secção
N. ord.: 106 /10   Antiguidade: 2 anos 11 meses 23 dias   Cl. serv.: Bom
Provimento: Transferência
Categoria: Técnico de Justiça Principal
Tribunal: Oeiras Ministério Público 3.ª Secção
Prazo para início de funções: 2 dias

Número: 23381 Maria de Fátima Andrade dos Santos
Categoria: Técnico de Justiça Principal
Tribunal: Lisboa Instrução Criminal M. P./DIAP (12.ª) Secção
N. ord.: 146 /10   Antiguidade: 1 anos 3 meses 15 dias   Cl. serv.: Bom
Provimento: Transferência
Categoria: Técnico de Justiça Principal
Tribunal: Viseu Ministério Público
Obs.: cessa destacamento
Prazo para início de funções: 2 dias

Número: 35997 Carlos Fortunato da Silva Magalhães
Categoria: Técnico de Justiça Principal
Tribunal: Gondomar Ministério Público 2.ª Secção
N. ord.: 160 /10   Antiguidade: 0 anos 3 meses 26 dias   Cl. serv.: Bom
Provimento: Transferência
Categoria: Técnico de Justiça Principal
Tribunal: Paredes Ministério Público Secção Central
Prazo para início de funções: 2 dias

Número: 32657 Ana Isabel Viegas Simão
Categoria: Técnico de Justiça -Adjunto
N. ord.: 344 /10   Antiguidade: 11 anos 7 meses 7 dias   Cl. serv.: 

Muito Bom
Provimento: Transferência
Categoria: Técnico de Justiça -Adjunto
Tribunal: Lisboa Administrativo Circulo M. P. Unidade Apoio
Obs.: Artigo 51.º
Prazo para início de funções: 2 dias

Número: 43891 Elvira Maria Gandara Alves
Categoria: Técnico de Justiça -Adjunto
N. ord.: 747 /10   Antiguidade: 1 anos 8 meses 28 dias   Cl. serv.: 

Bom com Distinção
Provimento: Transferência
Categoria: Técnico de Justiça -Adjunto
Tribunal: Coimbra Família Menores Ministério Público Unidade 

Apoio
Obs.: Artigo 51.º
Prazo para início de funções: 2 dias

Número: 30443 Maria Dulce Seara da Silva Pereira das Neves
Categoria: Técnico de Justiça -Adjunto
Tribunal: Mação Ministério Público Unidade Apoio
N. ord.: 122 /10   Antiguidade: 20 anos 6 meses 11 dias   Cl. serv.: 

Muito Bom
Provimento: Transferência
Categoria: Técnico de Justiça -Adjunto
Tribunal: Abrantes Ministério Público
Prazo para início de funções: 2 dias

Número: 34927 Ana Paula Oliveira Pereira dos Reis
Categoria: Técnico de Justiça -Adjunto
Tribunal: Ponta Delgada Ministério Público
N. ord.: 204 /10   Antiguidade: 17 anos 4 meses 17 dias   Cl. serv.: 

Muito Bom
Provimento: Transferência
Categoria: Técnico de Justiça -Adjunto
Tribunal: Vila Nova de Gaia Ministério Público
Prazo para início de funções: 15 dias

Número: 31373 Maria da Graça Ribeiro Pinheiro Fernandes
Categoria: Técnico de Justiça -Adjunto
Tribunal: Paredes Ministério Público
N. ord.: 223 /10   Antiguidade: 17 anos 0 meses 2 dias   Cl. serv.: 

Muito Bom
Provimento: Transferência
Categoria: Técnico de Justiça -Adjunto
Tribunal: Penafiel Trabalho Ministério Público Unidade Apoio
Prazo para início de funções: 2 dias

Número: 28171 Luís Alberto Fernandes Palha Dias
Categoria: Técnico de Justiça -Adjunto
Tribunal: Lisboa Pequena Instância Criminal Ministério Público
N. ord.: 254 /10   Antiguidade: 16 anos 5 meses 25 dias   Cl. serv.: 

Muito Bom
Provimento: Transferência
Categoria: Técnico de Justiça -Adjunto
Tribunal: Almada Ministério Público
Prazo para início de funções: 2 dias
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Número: 28524 Maria de Lurdes dos Santos Vieira
Categoria: Técnico de Justiça -Adjunto
Tribunal: Lisboa Trabalho Ministério Público
N. ord.: 257 /10   Antiguidade: 16 anos 4 meses 9 dias   Cl. serv.: 

Muito Bom
Provimento: Transferência
Categoria: Técnico de Justiça -Adjunto
Tribunal: Sintra Juízos M. P./DIAP (comarca Grande Lisboa-

-Noroeste)
Obs.: cessa destacamento
Prazo para início de funções: 2 dias

Número: 30446 Maria Fátima Andrade Ribeiro da Cunha
Categoria: Técnico de Justiça -Adjunto
Tribunal: Mondim de Basto Ministério Público Unidade Apoio
N. ord.: 263 /10   Antiguidade: 15 anos 10 meses 26 dias   Cl. serv.: 

Muito Bom
Provimento: Transferência
Categoria: Técnico de Justiça -Adjunto
Tribunal: Amarante Ministério Público
Prazo para início de funções: 2 dias

Número: 34930 Maria Amélia de Sousa Ribas
Categoria: Técnico de Justiça -Adjunto
Tribunal: Paredes de Coura Ministério Público Unidade de Apoio
N. ord.: 315 /10   Antiguidade: 12 anos 8 meses 17 dias   Cl. serv.: 

Muito Bom
Provimento: Transferência
Categoria: Técnico de Justiça -Adjunto
Tribunal: Ponte de Lima Ministério Público Unidade de Apoio
Prazo para início de funções: 2 dias

Número: 32875 Maria Isabel Rodrigues Simões Venâncio
Categoria: Técnico de Justiça -Adjunto
Tribunal: Anadia Juízos Ministério Público
N. ord.: 322 /10   Antiguidade: 12 anos 3 meses 26 dias   Cl. serv.: 

Muito Bom
Provimento: Transferência
Categoria: Técnico de Justiça -Adjunto
Tribunal: Mealhada Ministério Público Unidade de Apoio
Prazo para início de funções: 2 dias

Número: 32756 João Carlos de Carvalho Santos Torres
Categoria: Técnico de Justiça -Adjunto
Tribunal: Lisboa Trabalho Ministério Público
N. ord.: 341 /10   Antiguidade: 11 anos 9 meses 13 dias   Cl. serv.: 

Muito Bom
Provimento: Transferência
Categoria: Técnico de Justiça -Adjunto
Tribunal: Lisboa Instrução Criminal M. P./DIAP
Obs.: cessa destacamento
Prazo para início de funções: 2 dias

Número: 38031 Jorge da Cruz Marques
Categoria: Técnico de Justiça -Adjunto
Tribunal: Penela Ministério Público Unidade de Apoio
N. ord.: 468 /10   Antiguidade: 10 anos 3 meses 27 dias   Cl. serv.: 

Muito Bom
Provimento: Transferência
Categoria: Técnico de Justiça -Adjunto
Tribunal: Coimbra Ministério Público
Prazo para início de funções: 2 dias

Número: 36035 António Carlos Augusto Ferreira
Categoria: Técnico de Justiça -Adjunto
Tribunal: Fornos de Algodres Ministério Público Unidade de Apoio
N. ord.: 509 /10   Antiguidade: 9 anos 9 meses 2 dias   Cl. serv.: 

Muito Bom
Provimento: Transferência
Categoria: Técnico de Justiça -Adjunto
Tribunal: Gouveia Ministério Público Unidade de Apoio
Prazo para início de funções: 2 dias

Número: 42310 José Manuel dos Santos Bandeira
Categoria: Técnico de Justiça -Adjunto
Tribunal: Pombal Ministério Público
N. ord.: 574 /10   Antiguidade: 7 anos 7 meses 19 dias   Cl. serv.: 

Muito Bom
Provimento: Transferência
Categoria: Técnico de Justiça -Adjunto
Tribunal: Coimbra Ministério Público
Prazo para início de funções: 2 dias

Número: 46966 Élio Durval Borges Foz
Categoria: Técnico de Justiça -Adjunto
Tribunal: Ponta Delgada Ministério Público
N. ord.: 607 /10   Antiguidade: 6 anos 6 meses 10 dias   Cl. serv.: 

Muito Bom
Provimento: Transferência
Categoria: Técnico de Justiça -Adjunto
Tribunal: Ribeira Grande Ministério Público Unidade de Apoio
Prazo para início de funções: 2 dias

Número: 40493 Júlio José de Oliveira e Sousa
Categoria: Técnico de Justiça -Adjunto
Tribunal: Estarreja Juízos Ministério Público
N. ord.: 613 /10   Antiguidade: 6 anos 3 meses 25 dias   Cl. serv.: 

Muito Bom
Provimento: Transferência
Categoria: Técnico de Justiça -Adjunto
Tribunal: Ovar Juízos Ministério Público
Prazo para início de funções: 2 dias

Número: 48712 Miguel Carlos Rodrigues Simões
Categoria: Técnico de Justiça -Adjunto
Tribunal: Albufeira Ministério Público
N. ord.: 685 /10   Antiguidade: 4 anos 2 meses 23 dias   Cl. serv.: 

Muito Bom
Provimento: Transferência
Categoria: Técnico de Justiça -Adjunto
Tribunal: Faro Ministério Público
Prazo para início de funções: 2 dias

Número: 29946 Alexandrina Maria Doroteia Morais Carvalhosa 
Carreira

Categoria: Técnico de Justiça -Adjunto
Tribunal: Bombarral Ministério Público Unidade de Apoio
N. ord.: 266 /10   Antiguidade: 15 anos 10 meses 8 dias   Cl. serv.: 

Bom com
Distinção
Provimento: Transferência
Categoria: Técnico de Justiça -Adjunto
Tribunal: Caldas da Rainha Ministério Público
Prazo para início de funções: 2 dias

Número: 47124 Miguel da Conceição Rodrigues
Categoria: Técnico de Justiça -Adjunto
Tribunal: Abrantes Ministério Público
N. ord.: 669 /10   Antiguidade: 4 anos 7 meses 13 dias   Cl. serv.: 

Bom com Distinção
Provimento: Transferência
Categoria: Técnico de Justiça -Adjunto
Tribunal: Lisboa Instrução Criminal M. P./DIAP
Obs.: cessa destacamento
Prazo para início de funções: 2 dias

Número: 52455 António Júlio Andrade Alves
Categoria: Técnico de Justiça -Adjunto
Tribunal: Avis Ministério Público Unidade de Apoio
N. ord.: 670 /10   Antiguidade: 4 anos 6 meses 0 dias   Cl. serv.: Bom 

com Distinção
Provimento: Transferência
Categoria: Técnico de Justiça -Adjunto
Tribunal: Fronteira Ministério Público Unidade de Apoio
Prazo para início de funções: 2 dias

Número: 40571 Maria Isabel Rodrigues Cavaco Santos Oliveira
Categoria: Técnico de Justiça -Adjunto
Tribunal: Ferreira do Alentejo Ministério Público Unidade de 

Apoio
N. ord.: 698 /10   Antiguidade: 2 anos 10 meses 11 dias   Cl. serv.: 

Bom com Distinção
Provimento: Transferência
Categoria: Técnico de Justiça -Adjunto
Tribunal: Beja Trabalho Ministério Público Unidade de Apoio
Prazo para início de funções: 2 dias

Número: 50806 Luísa Alexandra Horta Sampaio Martins
Categoria: Técnico de Justiça -Adjunto
Tribunal: Lisboa Instrução Criminal M. P./DIAP
N. ord.: 703 /10   Antiguidade: 2 anos 10 meses 11 dias   Cl. serv.: 

Bom com Distinção
Provimento: Transferência
Categoria: Técnico de Justiça -Adjunto
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Tribunal: Almada Ministério Público
Prazo para início de funções: 2 dias

Número: 46030 Manuel José da Silva Monteiro
Categoria: Técnico de Justiça -Adjunto
Tribunal: Vila da Praia da Vitoria Ministério Público Unidade de 

Apoio
N. ord.: 726 /10   Antiguidade: 2 anos 3 meses 28 dias   Cl. serv.: 

Bom com Distinção
Provimento: Transferência
Categoria: Técnico de Justiça -Adjunto
Tribunal: Matosinhos Ministério Público
Obs.: cessa destacamento
Prazo para início de funções: 15 dias

Número: 46094 Rui Alvaro de Melo Albino Pereira
Categoria: Técnico de Justiça -Adjunto
Tribunal: Aveiro Administrativo Fiscal M. P. Unidade Apoio
N. ord.: 752 /10   Antiguidade: 1 anos 8 meses 28 dias   Cl. serv.: 

Bom com
Distinção
Provimento: Transferência
Categoria: Técnico de Justiça -Adjunto
Tribunal: Matosinhos Ministério Público
Prazo para início de funções: 2 dias

Número: 30455 Maria Cristina da Costa Pereira
Categoria: Técnico de Justiça -Adjunto
Tribunal: Vila Nova Famalicão Ministério Público
N. ord.: 781 /10   Antiguidade: 0 anos 10 meses 3 dias   Cl. serv.: 

Bom com Distinção
Provimento: Transferência
Categoria: Técnico de Justiça -Adjunto
Tribunal: Barcelos Ministério Público
Prazo para início de funções: 2 dias

Número: 40402 Arménio Gaspar Vitorino Fraga Pinto
Categoria: Técnico de Justiça -Adjunto
Tribunal: Sabrosa Ministério Público Unidade Apoio
N. ord.: 784 /10   Antiguidade: 0 anos 10 meses 3 dias   Cl. serv.: 

Bom com Distinção
Provimento: Transferência
Categoria: Técnico de Justiça -Adjunto
Tribunal: Vila Real Trabalho Ministério Público Unidade de Apoio
Prazo para início de funções: 2 dias

Número: 43913 José Manuel Pereira Ramalho
Categoria: Técnico de Justiça -Adjunto
Tribunal: Aveiro Juízos M. P./DIAP (comarca Baixo Vouga)
N. ord.: 786 /10   Antiguidade: 0 anos 10 meses 3 dias   Cl. serv.: 

Bom com
Distinção
Provimento: Transferência
Categoria: Técnico de Justiça -Adjunto
Tribunal: Aveiro Família e Menores Juízo Ministério Público Un. 

Apoio
Prazo para início de funções: 2 dias

Número: 50449 Fernando Jorge de Jesus Ferreira Lopes
Categoria: Técnico de Justiça -Adjunto
Tribunal: Lisboa Família Menores Ministério Público
N. ord.: 705 /10   Antiguidade: 2 anos 10 meses 11 dias   Cl. serv.: Bom
Provimento: Transferência
Categoria: Técnico de Justiça -Adjunto
Tribunal: Santarém Trabalho Ministério Público Unidade de Apoio
Prazo para início de funções: 2 dias

Número: 44590 Sara Cristina dos Santos Alves
Categoria: Técnico de Justiça -Adjunto
Tribunal: Águeda Juízos Ministério Público
N. ord.: 798 /10   Antiguidade: 0 anos 7 meses 1 dias   Cl. serv.: Bom
Provimento: Transferência
Categoria: Técnico de Justiça -Adjunto
Tribunal: Gondomar Ministério Público
Prazo para início de funções: 2 dias

Número: 48681 António Fernando Ribeiro da Silva
Categoria: Técnico de Justiça -Adjunto
Tribunal: Amarante Ministério Público
N. ord.: 760 /10   Antiguidade: 1 anos 8 meses 28 dias   Cl. serv.: s/c
Provimento: Transferência

Categoria: Técnico de Justiça -Adjunto
Tribunal: Paredes Ministério Público
Prazo para início de funções: 2 dias

Número: 49362 Carla Manuela Condeixa Fernandes Sousa
Categoria: Técnico de Justiça Auxiliar
N. ord.: 1425 /10   Antiguidade: 11 anos 3 meses 8 dias   Cl. serv.: 

Muito Bom
Provimento: Transferência
Categoria: Técnico de Justiça Auxiliar
Tribunal: Évora Relação Ministério Público Unidade de Apoio
Obs.: Artigo 51.º
Prazo para início de funções: 2 dias

Número: 54905 Elisabete de Lurdes Silva Ferreira
Categoria: Técnico de Justiça Auxiliar
N. ord.: 2898 /10   Antiguidade: 9 anos 3 meses 18 dias   Cl. serv.: 

Muito Bom
Provimento: Transferência
Categoria: Técnico de Justiça Auxiliar
Tribunal: Vila Real Ministério Público
Obs.: Artigo 51.º
Prazo para início de funções: 5 dias

Número: 42370 Fernanda Maria Ratinho Delgado Casquilha
Categoria: Técnico de Justiça Auxiliar
Tribunal: Golegã Ministério Público Unidade de Apoio
N. ord.: 422 /10   Antiguidade: 15 anos 4 meses 24 dias   Cl. serv.: 

Muito Bom
Provimento: Transferência
Categoria: Técnico de Justiça Auxiliar
Tribunal: Santarém Ministério Público
Prazo para início de funções: 2 dias

Número: 50403 Bártolo José Matos dos Santos
Categoria: Escrivão Auxiliar
Tribunal: Funchal
N. ord.: 1254 /10   Antiguidade: 11 anos 4 meses 5 dias   Cl. serv.: 

Muito Bom
Provimento: Transição
Categoria: Técnico de Justiça Auxiliar
Tribunal: Funchal Administrativo Fiscal M. P. Unidade de Apoio
Obs.: cessa destacamento
Prazo para início de funções: 2 dias

Número: 50801 Lídia Maria Antunes Mateus Carvalho dos Santos
Categoria: Técnico de Justiça Auxiliar
Tribunal: Vila Franca Xira Trabalho Ministério Público Unidade de 

Apoio
N. ord.: 1393 /10   Antiguidade: 11 anos 3 meses 19 dias   Cl. serv.: 

Muito Bom
Provimento: Transferência
Categoria: Técnico de Justiça Auxiliar
Tribunal: Santarém Ministério Público
Obs.: cessa destacamento
Prazo para início de funções: 2 dias

Número: 44609 Maria do Céu Moedas Pereira Soares Palas
Categoria: Técnico de Justiça Auxiliar
Tribunal: Almada Trabalho Ministério Público Unidade de Apoio
N. ord.: 1469 /10   Antiguidade: 11 anos 1 meses 21 dias   Cl. serv.: 

Muito Bom
Provimento: Transferência
Categoria: Técnico de Justiça Auxiliar
Tribunal: Almada Ministério Público
Prazo para início de funções: 2 dias

Número: 52914 Carlos Manuel da Cunha Martins
Categoria: Escrivão Auxiliar
Tribunal: Gondomar
N. ord.: 1824 /10   Antiguidade: 10 anos 3 meses 24 dias   Cl. serv.: 

Muito Bom
Provimento: Transição
Categoria: Técnico de Justiça Auxiliar
Tribunal: Penafiel Trabalho Ministério Público Unidade de Apoio
Prazo para início de funções: 2 dias

Número: 52167 Patrícia Carla de Faro Ferraz Martins dos Santos
Categoria: Escrivão Auxiliar
Tribunal: Vila Franca Xira Trabalho
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N. ord.: 2062 /10   Antiguidade: 10 anos 3 meses 22 dias   Cl. serv.: 
Muito Bom

Provimento: Transição
Categoria: Técnico de Justiça Auxiliar
Tribunal: Lisboa Administrativo Circulo M. P. Unidade de Apoio
Prazo para início de funções: 2 dias

Número: 52774 Maria de Fátima de Jesus Pinto Duarte
Categoria: Técnico de Justiça Auxiliar
Tribunal: Lisboa Juízos Criminais Ministério Público
N. ord.: 2155 /10   Antiguidade: 10 anos 3 meses 17 dias   Cl. serv.: 

Muito Bom
Provimento: Transferência
Categoria: Técnico de Justiça Auxiliar
Tribunal: Lisboa Varas Criminais Ministério Público
Prazo para início de funções: 2 dias

Número: 53900 Paulo José Lopes Rodrigues
Categoria: Escrivão Auxiliar
Tribunal: Santo Tirso
N. ord.: 2613 /10   Antiguidade: 9 anos 9 meses 23 dias   Cl. serv.: 

Muito Bom
Provimento: Transição
Categoria: Técnico de Justiça Auxiliar
Tribunal: Santo Tirso Ministério Público
Prazo para início de funções: 2 dias

Número: 46475 Sandro Filipe Cabrita Gonçalves
Categoria: Técnico de Justiça Auxiliar
Tribunal: Albufeira Ministério Público
N. ord.: 730 /10   Antiguidade: 13 anos 0 meses 25 dias   Cl. serv.: 

Bom com Distinção
Provimento: Transferência
Categoria: Técnico de Justiça Auxiliar
Tribunal: Portimão Ministério Público
Prazo para início de funções: 2 dias

Número: 53907 Mário de Jesus da Cruz Faria
Categoria: Técnico de Justiça Auxiliar
Tribunal: Porto Pequena Instância Criminal Ministério Público Uni-

dade de Apoio
N. ord.: 2738 /10   Antiguidade: 9 anos 8 meses 27 dias   Cl. serv.: 

Bom com Distinção
Provimento: Transferência
Categoria: Técnico de Justiça Auxiliar
Tribunal: Barcelos Ministério Público
Prazo para início de funções: 2 dias

Número: 55069 Eduarda Maria Mendonça Cardoso
Categoria: Escrivão Auxiliar
Tribunal: Vila Nova Gaia
Exerce Funções: São Roque do Pico como Escrivão Auxiliar em 

Destacamento
N. ord.: 2848 /10   Antiguidade: 9 anos 3 meses 18 dias   Cl. serv.: 

Bom com Distinção
Provimento: Transição
Categoria: Técnico de Justiça Auxiliar
Tribunal: Vila Nova Gaia Ministério Público
Obs.: cessa destacamento
Prazo para início de funções: 15 dias

Número: 55197 Sónia Maria Frazão Oliveira
Categoria: Escrivão Auxiliar
Tribunal: Lisboa Cíveis 4, 5, 6 Juízos
N. ord.: 2942/10   Antiguidade: 9 anos 3 meses 16 dias   Cl. serv.: 

Bom com Distinção
Provimento: Transição
Categoria: Técnico de Justiça Auxiliar
Tribunal: Lisboa Execução Juízos Ministério Público Unidade 

Apoio
Prazo para início de funções: 2 dias

Número: 55275 Maria Isabel Teixeira da Costa
Categoria: Escrivão Auxiliar
Tribunal: Vila Nova Gaia
N. ord.: 3006 /10   Antiguidade: 9 anos 0 meses 18 dias   Cl. serv.: 

Bom com Distinção
Provimento: Transição
Categoria: Técnico de Justiça Auxiliar
Tribunal: Vila Nova Gaia Trabalho Ministério Público Unidade de 

Apoio
Prazo para início de funções: 2 dias

Número: 54899 António José Vieira Mesquita
Categoria: Técnico de Justiça Auxiliar
Tribunal: Porto Instrução Criminal/Juízos Criminais M. P./DIAP
N. ord.: 3052 /10   Antiguidade: 8 anos 6 meses 18 dias   Cl. serv.: 

Bom com Distinção
Provimento: Transferência
Categoria: Técnico de Justiça Auxiliar
Tribunal: Póvoa de Varzim Ministério Público
Prazo para início de funções: 2 dias

Número: 55049 Jorge dos Santos de Almeida Leitão
Categoria: Técnico de Justiça Auxiliar
Tribunal: Estarreja Juízos Ministério Público
N. ord.: 3131 /10   Antiguidade: 5 anos 3 meses 5 dias   Cl. serv.: 

Bom com Distinção
Provimento: Transferência
Categoria: Técnico de Justiça Auxiliar
Tribunal: Aveiro Família e Menores Juízo Ministério Público
Unidade de Apoio
Obs.: cessa destacamento
Prazo para início de funções: 2 dias

Número: 56336 Cátia Vanessa Gonçalves valente
Categoria: Técnico de Justiça Auxiliar
Tribunal: Vila Nova de Gaia Ministério Público
N. ord.: 3425 /10   Antiguidade: 0 anos 06 meses 28 dias   Cl. serv.: 

Bom com Distinção
Provimento: Transferência
Categoria: Técnico de Justiça Auxiliar
Tribunal: Estarreja Juízos Ministério Público
Prazo para início de funções: 2 dias

Número: 56349 Carolina Sofia da Silva Limas
Categoria: Técnico de Justiça Auxiliar
Tribunal: Vila do Conde Ministério Público
N. ord.: 3438 /10   Antiguidade: 0 anos 6 meses 28 dias   Cl. serv.: 

Bom com Distinção
Provimento: Transferência
Categoria: Técnico de Justiça Auxiliar
Tribunal: Santa Maria da Feira Ministério Público
Prazo para início de funções: 2 dias

Número: 56432 Eliana Maria Lima Vieira
Categoria: Escrivão Auxiliar
Tribunal: Guimarães
N. ord.: 3517 /10   Antiguidade: 0 anos 6 meses 28 dias   Cl. serv.: 

Bom com Distinção
Provimento: Transição
Categoria: Técnico de Justiça Auxiliar
Tribunal: Amares Ministério Público Unidade de Apoio
Prazo para início de funções: 2 dias

Número: 56511 Filipe Eduardo de Oliveira Bernardo
Categoria: Técnico de Justiça Auxiliar
Tribunal: Santarém Ministério Público
N. ord.: 3589 /10   Antiguidade: 0 anos 6 meses 28 dias   Cl. serv.: s/c
Provimento: Transferência
Categoria: Técnico de Justiça Auxiliar
Tribunal: São João da Madeira Ministério Público
Prazo para início de funções: 2 dias

Número: 56712 Paula de Fátima Moreno
Categoria: Escrivão Auxiliar
Tribunal: Cascais
N. ord.: s/n   Antiguidade:   Cl. serv.: s/c
Provimento: Transição
Categoria: Técnico de Justiça Auxiliar
Tribunal: Oliveira de Azeméis Ministério Público Graduação: n.º 153
Obs.: cessa destacamento — Artigo 13.º n.º 2
Prazo para início de funções: 2 dias

Número: 56717 Maria do Sameiro de Oliveira Lameira Ferreira
Categoria: Técnico de Justiça Auxiliar
Tribunal: Vila Praia da Vitoria Ministério Público Unidade Apoio
N. ord.: s/n   Antiguidade:   Cl. serv.: s/c
Provimento: Transferência
Categoria: Técnico de Justiça Auxiliar
Tribunal: São João da Madeira Ministério Público
Graduação: n.º 158
Obs.: Artigo 13.º n.º 2
Prazo para início de funções: 15 dias
7 de agosto de 2014. — O Diretor -Geral, Pedro de Lima Gonçalves.

208024576 
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 Instituto Nacional da Propriedade Industrial, I. P.

Deliberação (extrato) n.º 1601/2014
Em cumprimento do disposto na alínea d) do n.º 1 do artigo 4.º da Lei 

n.º 35/2014, de 20 de junho, torna -se público que por deliberação do Con-
selho Diretivo datada de 19 de setembro de 2013, foi autorizada a cessa-
ção da relação jurídica de emprego público, por tempo indeterminado, 
com efeitos a 26 de outubro de 2013, inclusive, com o trabalhador Miguel 
Augusto da Silva Moura, colocado na 4.ª posição e no 23.º nível remune-
ratório da tabela remuneratória única dos trabalhadores que exercem fun-
ções públicas, correspondente à carreira e categoria de técnico superior.

18 de agosto de 2014. — O Vogal do Conselho Diretivo, Marco 
Paulo Gonçalves Dinis.

208037414 

 Deliberação (extrato) n.º 1602/2014
Em cumprimento do disposto na alínea d) do n.º 1 do artigo 4.º da Lei 

n.º 35/2014, de 20 de junho, torna -se público que por deliberação do Con-
selho Diretivo datada de 05 de junho de 2014, foi autorizada a cessação 
da relação jurídica de emprego público, por tempo indeterminado, com 
efeitos a 1 de agosto de 2014, inclusive, com o trabalhador Nuno Miguel 
Vieira Pedroso, colocado na 4.ª posição e no 23.º nível remuneratório 
da tabela remuneratória única dos trabalhadores que exercem funções 
públicas, correspondente à carreira e categoria de técnico superior.

18 de agosto de 2014. — O Vogal do Conselho Diretivo, Marco 
Paulo Gonçalves Dinis.

208037447 

 MINISTÉRIO DA ECONOMIA

Gabinete do Ministro

Despacho n.º 10862/2014
1 — Ao abrigo do disposto no n.º 1 do artigo 11.º e na alínea a) do 

artigo 16.º do Decreto -Lei n.º 11/2012, de 20 de janeiro, exonero, a seu 
pedido, a licenciada Lígia Maria Esteves da Fonseca das funções de 
técnica especialista do meu Gabinete, para as quais havia sido designada 
pelo Despacho n.º 1653/2014, de 27 de janeiro, publicado no Diário da 
República, 2.ª série, n.º 23, de 3 de fevereiro de 2014.

2 — O presente despacho produz efeitos a partir de 14 de agosto 
de 2014.

3 — Ao cessar as suas funções como técnica especialista do meu gabi-
nete, manifesto o meu reconhecimento e louvo publicamente a licenciada 
Lígia Maria Esteves da Fonseca, pela lealdade, competência e entusiasmo 
que colocou ao serviço do país no desempenho das funções que lhe foram 
confiadas, e destaco o conhecimento que detinha e que soube aprofundar 
nos setores específicos da aviação civil e da gestão aeroportuária, que 
me permitem afirmar com justiça que se trata de uma profissional que 
merece pleno reconhecimento da sua elevada competência.

4 — Publique -se no Diário da República e promova -se a respetiva 
publicitação na página eletrónica do Governo.

14 de agosto de 2014. — O Ministro da Economia, António de Ma-
galhães Pires de Lima.

208035632 

 Gabinete do Secretário de Estado Adjunto 
e da Economia

Despacho n.º 10863/2014
Nos termos do disposto no Decreto-Lei n.º 114/2011, de 30 de no-

vembro, que alterou o Decreto-Lei n.º 365/99, de 17 de setembro, as 
competências anteriormente detidas pelos governadores civis em matéria 
de fiscalização da venda das coisas dadas em penhor, através de proposta 
em carta fechada ou de leilão, são exercidas por um representante do 
membro do governo responsável pela área da economia.

A Autoridade de Segurança Alimentar e Económica (ASAE), enquanto 
organismo do Ministério da Economia responsável pela fiscalização das 
atividades económicas, reúne as condições adequadas para assegurar tal 
representação, em especial o respetivo dirigente máximo.

Assim, no uso das competências em mim delegadas nos termos dos 
n.ºs 1.1. e 1.4. do Despacho n.º 12100/2013, de 12 de setembro, do 

Ministro da Economia, publicado no Diário da República, 2.ª série, 
n.º 183, de 23 de setembro de 2013:

1 — Designo o Inspetor-Geral da Autoridade de Segurança Alimen-
tar e Económica, o licenciado Pedro Portugal Gaspar, com faculdade 
de se fazer representar, para o exercício das competências previstas 
nos artigos 22.º e 23.º do Decreto-Lei n.º 365/99, de 17 de setembro, 
na redação que lhe foi dada pelo Decreto-Lei n.º 114/2011, de 30 de 
novembro.

2 — O presente despacho produz efeitos a partir de 1 de setembro 
de 2014.

18 de agosto de 2014. — O Secretário de Estado Adjunto e da Eco-
nomia, Leonardo Bandeira de Melo Mathias.

208037722 

 Gabinete do Secretário de Estado das Infraestruturas, 
Transportes e Comunicações

Despacho n.º 10864/2014
Considerando que ao abrigo do Decreto -Lei n.º 89 -G/98, de 13 de 

abril, foi concedida à trabalhadora Maria de Nazaré Saias Portela, com 
relação jurídica de emprego público por tempo indeterminado com o 
Laboratório Nacional de Engenharia Civil (LNEC), licença especial para 
o exercício de funções públicas transitórias na Região Administrativa 
Especial de Macau, bem como a sua respetiva renovação;

Considerando que a trabalhadora, nos termos do artigo 1.º do supra 
mencionado diploma solicitou, mais uma vez, a renovação dessa licença 
especial por um período de um ano:

Autorizo que, nos termos do artigo 1.º do Decreto -Lei n.º 89 -G/98, 
de 13 de abril, seja renovada a licença especial para o exercício de fun-
ções públicas transitórias na Região Administrativa Especial de Macau 
concedida à trabalhadora Maria de Nazaré Saias Portela, do Laboratório 
Nacional de Engenharia Civil (LNEC), pelo período de um ano, com 
efeitos a partir de 1 de outubro de 2014.

12 de agosto de 2014. — O Secretário de Estado das Infraestruturas, 
Transportes e Comunicações, Sérgio Paulo Lopes da Silva Monteiro.

208037017 

 Instituto Português de Acreditação, I. P.

Aviso n.º 9606/2014
Nos termos do disposto na alínea d) do n.º 1 do artigo 37.º da Lei 

n.º 12 -A/2008 de 27 de fevereiro, e do artigo 74.º da Lei n.º 59/2008, de 
11 de setembro, torna  -se público que foi extinta, por motivo de denún-
cia, a relação jurídica de emprego com contrato de trabalho em funções 
públicas por tempo indeterminado do seguinte trabalhador: 

Nome e data de denúncia Categoria

Ricardo Manuel Câmara de Sousa Ve-
lho — CTFP rescindido com efeitos 
em 2012 -09 -04.

Técnico Superior, posicionado 
na 6.ª posição, 31.º nível re-
muneratório.

 18 de agosto de 2014. — O Presidente do Conselho Diretivo do 
IPAC, Leopoldo Cortez.

208037488 

 Instituto Português da Qualidade, I. P.

Despacho n.º 10865/2014

Certificado de reconhecimento de qualificação de instalador 
de tacógrafos n.º 101.25.14.6.023

Ao abrigo do artigo 8.º n.º 1 alínea c) do Decreto -Lei n.º 291/90, de 
20 de setembro e do artigo 4.º n.º 3 do Decreto -Lei n.º 272/89, de 19 
de agosto e para os efeitos do n.º 18 da Portaria n.º 625/86, de 25 de 
outubro, nos termos do n.º 3 da Portaria n.º 962/90, de 9 de outubro e 
das disposições da Portaria n.º 299/86, de 20 de junho, é reconhecida a 
qualificação à empresa:

Auto Eléctrica F. Sá & J. Soares, L.da, Rua da Cooperativa, Pavilhão 2, 
2025 -170 Alcanede
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na qualidade de instalador de tacógrafos, estando autorizado a realizar 
a 2.ª fase da primeira verificação e a verificação periódica bienal e a 
colocar a respetiva marca própria, em anexo, e os símbolos do controlo 
metrológico, nos locais de selagem previstos nos respetivos esquemas 
constantes dos processos arquivados no Instituto Português da Quali-
dade.

O presente reconhecimento de qualificação é válido por um ano, 
renovável após prévia auditoria.

1 de agosto de 2014. — O Presidente do Conselho Diretivo, J. Mar-
ques dos Santos. 

  
 308023222 

 Instituto do Turismo de Portugal, I. P.

Despacho n.º 10866/2014

Subdelegação de competências no Diretor Coordenador
da Direção do Serviço de Inspeção

de Jogos, Dr. Paulo Jorge Gonçalves Pinto
1 — Torna -se público que a Vice -Presidente do Conselho Diretivo 

do Turismo de Portugal, I. P., Dr.ª Maria Teresa Rodrigues Monteiro, 
no exercício das competências que lhe foram delegadas nos termos da 
Deliberação n.º INT/2014/7105, de 13 de agosto de 2014, e ao abrigo 
do disposto no n.º 6 do artigo 21.º da Lei n.º 3/2004, de 15 de janeiro, 
que aprovou a Lei -Quadro dos Institutos Públicos, com a redação dada 
pelo Decreto -Lei n.º 5/2012 de 17 de janeiro, alterada pelo Decreto -Lei 
n.º 123/2012, de 20 de junho, subdelegou, no Diretor Coordenador da 
Direção do Serviço de Inspeção de Jogos, Dr. Paulo Jorge Gonçalves 
Pinto, com a faculdade de subdelegar, os poderes para a prática dos 
seguintes atos, no âmbito da respetiva Direção:

a) Aprovar os mapas de férias e autorizar o gozo e a acumulação de 
férias, bem como os pedidos de alteração de férias dos trabalhadores 
integrados na Direção do Serviço de Inspeção de Jogos, no quadro da 
lei e dos Regulamentos em vigor no Turismo de Portugal, I. P.;

b) Justificar ou injustificar faltas, bem como visar as relações mensais 
de assiduidade dos trabalhadores integrados na Direção do Serviço de 
Inspeção de Jogos;

c) Autorizar deslocações em serviço no território nacional dos trabalha-
dores integrados na Direção do Serviço de Inspeção de Jogos, qualquer 
que seja o meio de transporte utilizado, com exceção do avião e de viatura 
própria, bem como os correspondentes abonos e as despesas com aqui-
sição de títulos de transporte e de ajudas de custo a que os trabalhadores 
tenham direito, com observância das regras legalmente definidas nestas 
matérias e nos limites das respetivas dotações orçamentais aprovadas;

d) Autorizar a inscrição e participação dos trabalhadores integrados 
na Direção do Serviço de Inspeção de Jogos, em estágios, congressos, 
reuniões, seminários, colóquios, cursos de formação e outras iniciativas 
similares que decorram em território nacional, bem como os correspon-
dentes encargos, dentro dos limites orçamentais aprovados, no quadro da 
lei e dos regulamentos e planos em vigor no Turismo de Portugal, I. P.

e) Comunicar ao Conselho Diretivo da Agência para a Modernização 
Administrativa, I. P. (AMA) a intenção de adquirir bens ou serviços 
no domínio das tecnologias de informação e comunicação no âmbito 
exclusivo dos projetos desenvolvidos na área da inspeção, controlo e 
regulamentação da atividade de jogo e apostas, nos termos e para os efei-
tos previstos no artigo 3.º do Decreto -Lei n.º 107/2012, de 18 de maio, 
bem como prestar informação suplementar e reformular a informação 
a apreciar, nos termos previstos no artigo 5.º e no n.º 5 do artigo 6.º do 
mesmo decreto -lei.

2 — No exercício dos poderes delegados pela deliberação 
n.º INT/2014/7105, de 13 de agosto de 2014, subdelegou ainda no Di-
retor Coordenador da Direção do Serviço de Inspeção de Jogos, Dr. Paulo 
Jorge Gonçalves Pinto, a competência para autorizar as despesas com as 
aquisições de bens e serviços até ao limite de Euros 15.000 (quinze mil), 
com a faculdade de subdelegação até ao limite de Euros 10.000 (dez 
mil) nos respetivos Diretores de Departamento.

3 — Os atos praticados ao abrigo dos poderes subdelegados nos termos 
dos números anteriores devem ser dados a conhecer à signatária até ao 
final de cada mês, mediante a apresentação de uma súmula dos mesmos.

4 — Os limites fixados no presente despacho para efeitos de autori-
zação de despesas incluem o IVA.

5 — O presente despacho produz efeitos imediatos, ficando ainda 
ratificados todos os atos que, no âmbito das competências ora subdele-
gadas, tenham sido praticados desde 01 de março de 2014.

18 de agosto de 2014. — A Vice -Presidente do Conselho Diretivo, 
Maria Teresa Rodrigues Monteiro.

208037058 

 MINISTÉRIO DO AMBIENTE, ORDENAMENTO 
DO TERRITÓRIO E ENERGIA

Gabinete do Secretário de Estado do Ordenamento 
do Território e da Conservação da Natureza

Despacho n.º 10867/2014
Nos termos e ao abrigo do n.º 1 do artigo 11.º e da alínea a) do ar-

tigo 16.º do Decreto -Lei n.º 11/2012, de 20 de janeiro, determino a 
cessação de funções, a seu pedido, e com efeitos a partir de 1 de agosto 
de 2014, do técnico especialista do meu gabinete, Pedro Alexandre dos 
Santos Simão, para as quais foi designado pelo Despacho n.º 13784/2013, 
de 25 de setembro de 2013, publicado no Diário da República, 2.ª série, 
n.º 209, de 29 de outubro de 2013.

29 de julho de 2014. — O Secretário de Estado do Ordenamento do 
Território e da Conservação da Natureza, Miguel de Castro Neto.

208039261 

 Louvor n.º 453/2014
No momento em que o licenciado Pedro Alexandre dos Santos Simão 

cessa funções, a seu pedido, como técnico especialista do meu Gabinete, 
é -me especialmente grato prestar público louvor pelo profissionalismo, 
empenho, dedicação e constante disponibilidade, revelados no desem-
penho das funções que lhe foram confiadas.

As suas qualidades profissionais foram plenamente evidenciadas no 
acompanhamento de diversas políticas e medidas, sendo o principal 
responsável no meu Gabinete, pela área financeira e pelas iniciativas 
na área dos sistemas e tecnologias de informação.

Dotado de grande sentido de rigor e responsabilidade bem como de 
uma capacidade de relacionamento exemplar, revelou possuir as melho-
res características profissionais e humanas que em muito contribuíram 
para o sucesso das atividades que neste Gabinete acompanhou.

Por tudo isto é de inteira justiça prestar -lhe este público louvor.
1 de agosto de 2014. — O Secretário de Estado do Ordenamento 

do Território e da Conservação da Natureza, Miguel de Castro Neto.
208039367 

 Secretaria-Geral

Despacho n.º 10868/2014
Tendo em consideração a criação da Secretaria -Geral do Ministério 

do Ambiente, Ordenamento do Território e Energia, pelo Decreto -Lei 
n.º 54/2014, de 4 de fevereiro, e a entrada em vigor da respetiva estrutura 
orgânica nuclear e flexível, aprovada pela Portaria n.º 125/2014, de 25 
de junho e pelo meu despacho proferido a 4 de agosto de 2014:

1 — Nos termos e ao abrigo do disposto no n.º 1 do artigo 20.º, no 
n.º 9 do artigo 21.º e no artigo 27.º, todos da Lei n.º 2/2004, de 15 de 
janeiro, alterada e republicada pela Lei n.º 64/2011, de 22 de dezembro, 
designo, em regime de substituição, os seguintes dirigentes intermédios 
de 2.º grau:

Mestre Maria de Fátima Simões Castro Azevedo, no cargo de chefe 
da Divisão de Estratégia e Planeamento da Direção de Serviços de 
Prospetiva e Planeamento;
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Licenciado Nuno Miguel Fontinhas Tomé, no cargo de chefe da Divi-
são de Programação e Coordenação Orçamental da Direção de Serviços 
de Prospetiva e Planeamento;

Mestre Fábio Stefan de Alves e Camões, no cargo de chefe da Uni-
dade Ministerial de Compras da Direção de Serviços de Administração 
Financeira e Patrimonial;

Licenciada Vera Mónica da Silva Cândido Gonçalves, no cargo de 
chefe da Divisão de Gestão de Recursos Humanos da Direção de Serviços 
de Recursos Humanos;

Mestre Osvaldo Manuel dos Santos Ferreira, no cargo de chefe da 
Divisão de Avaliação, Auditoria e Qualificação da Direção de Serviços 
de Recursos Humanos;

Mestre José Júlio Cordeiro dos Reis Silva, no cargo de chefe da 
Divisão de Contencioso da Direção de Serviços de Apoio Jurídico; e

Licenciada Paula de Jesus Mira Rebola Vieira, no cargo de chefe do 
Gabinete de Sistemas de Informação, Documentação e Comunicação.

2 — Ao abrigo do disposto no n.º 2 do artigo 26.º do Decreto -Lei 
n.º 17/2014, de 4 de fevereiro, e enquanto não estiver em pleno fun-
cionamento a gestão orçamental da Secretaria -Geral do Ministério do 
Ambiente, Ordenamento do Território e Energia, as despesas decorrentes 
do presente despacho serão suportadas pelas disponibilidades orçamen-
tais do orçamento da Secretaria -Geral do ex -Ministério da Agricultura, 
do Mar, do Ambiente e do Ordenamento do Território, por conta das 
dotações orçamentais a transferir para a Secretaria -Geral do Ministério 
do Ambiente, Ordenamento do Território e Energia, no quadro do pro-
cesso de fusão em curso.

3 — As presentes designações têm como suporte as notas curricu-
lares publicadas em anexo ao presente despacho, do qual fazem parte 
integrante.

4 — O presente despacho produz efeitos a partir de 1 de agosto de 2014.
4 de agosto de 2014. — A Secretária -Geral, Albertina Gonçalves.

Nota curricular
Nome: Maria de Fátima Simões Castro Azevedo (11 de abril de 1969).
Habilitações Académicas: Mestre em Economia Internacional (1995) 

pelo Instituto Superior de Economia e Gestão da Universidade Téc-
nica de Lisboa (ISEG/UTL), Licenciatura em Economia (1992) pelo 
ISEG/UTL.

Formação Profissional: Diploma de Especialização em Políticas de 
Ambiente (2008) pelo INA; Curso de Estudos Avançados em Gestão 
Pública (2004) pelo INA.

Atividade Profissional: Técnico Superior do Departamento de Pros-
petiva e Planeamento e Relações Internacionais (DPP) desde 2004, 
onde desempenhou funções na área de prospetiva estratégica; com a 
integração do DPP na Agência Portuguesa do Ambiente em 2011 tem 
desempenhado funções no Departamento de Estratégia e Análise Eco-
nómica. Tem experiência profissional prévia no setor da comunicação 
social (1992 -2004) e experiência de docência na área de Ciência Política 
e Relações Internacionais, Economia Internacional, Prospetiva e Am-
biente na Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade 
Nova de Lisboa, sendo formadora certificada com colaboração anterior 
no INA no âmbito do CADAP (versão internacional).

Nota Curricular
Dados Pessoais:
Nome: Nuno Miguel Fontinhas Tomé

Habilitações académicas e formação complementar:
Licenciatura em Economia — Universidade Lusíada de Lisboa;
Membro da Ordem dos Economistas;
Frequência de diversos cursos de formação profissional na área de 

contabilidade e gestão, nomeadamente:
POCP — Avançado
Contabilidade Pública
Gestão do Património
Gestão por objetivos — Balanced Scorecard no Setor Público
Gestão de Tesouraria e Fundo de Maneio

Experiência profissional:
Julho de 2012 — Designado Chefe de Equipa Multidisciplinar do Pro-

cesso de Implementação do Plano Oficial de Contabilidade Pública, na 
Secretaria -Geral do ex -Ministério da Agricultura, do Mar, do Ambiente 
e do Ordenamento do Território.

Março de 2012 — Designado Chefe de Equipa Multidisciplinar do 
Processo de Implementação do Plano Oficial de Contabilidade Pública, 

na Secretaria -Geral do ex -Ministério da Agricultura, do Desenvolvi-
mento Rural e das Pescas, entre outras com as seguintes competências:

Implementação do GERFIP/POCP;
Elaboração de Estudos e relatórios no âmbito da gestão orçamental;
Controle e gestão ao nível da divisão de toda a área de aquisições 

e contabilística da Secretaria -Geral e restantes organismos a quem a 
mesma prestava apoio.

Novembro de 2006 — Responsável pela implementação na Secretaria-
-Geral do Ministério da Agricultura, do Desenvolvimento Rural e das Pes-
cas, do sistema informático de controlo financeiro e orçamental — BRIO.

Fevereiro de 2005 — Técnico Superior da divisão de controlo orçamen-
tal, do quadro de pessoal da Secretaria -Geral do Ministério da Agricul-
tura, do Desenvolvimento Rural e das Pescas, com as seguintes funções:

Colaboração na preparação do orçamento anual do Ministério, análise 
e controlo orçamental dos organismos do Ministério e elaboração de 
relatórios e pareceres de análise financeira.

Outubro de 2002 — Exerceu funções de Controlador Financeiro em 
lugar de quadro no Hospital de Santa Cruz.

Curriculum vitae
Dados pessoais:

Fábio Stefan de Alves e Camões, casado, nascido em 7 de maio de 
1974, em Silva Porto, Angola

Formação académica:

Mestrado em Políticas de Desenvolvimento dos Recursos Humanos, 
com defesa de tese de dissertação intitulada “A empresarialização da 
Administração Pública: as reformas e políticas nas práticas de gestão 
de desempenho dos titulares de cargos dirigentes”, com classificação 
final de 14 valores;

Pós -Graduação em Políticas de Desenvolvimento de Recursos Hu-
manos, com média final de 14 valores;

Licenciatura em Direito, com média final de 13 valores.

Formação complementar:

FORGEP, Diploma de Especialização em SIADAP, Código dos Con-
tratos Públicos, Código do Procedimento Administrativo; Contencioso 
Administrativo; Estatuto Disciplinar dos Funcionários Públicos; Contrato 
Individual de Trabalho; Mobilidade Especial; e Balanced Scorecard.

Experiência profissional:

2012 — Nomeação, em regime de comissão de serviço, pelo período 
de três anos, no cargo de Chefe de Divisão de Compras e Contratos 
Públicos da Secretaria -Geral do ex -MAMAOT.

2010 — Nomeação, em regime de comissão de serviço, pelo período 
de três anos, no cargo de Diretor de Serviços do Gabinete Jurídico da 
Secretaria -Geral do ex -MADRP;

2008 — Nomeação, em regime de comissão de serviço, pelo período 
de três anos, no cargo de Chefe de Divisão de Gestão de Recursos 
Humanos, Documentação e Divulgação do Gabinete de Planeamento e 
Políticas do ex -MADRP;

2008 — Exercício de funções de mera consultoria jurídica no Núcleo 
de Contencioso da Secretaria -Geral do ex -MADRP;

2003 a 2007 — Exercício de funções de consultoria jurídica na 
Secretaria -Geral do ex -MADRP, designadamente no apoio aos gabine-
tes dos membros do Governo, no regime jurídico da aquisição de bens 
e serviços e na preparação das decisões sobre os recursos hierárquicos, 
designadamente em matéria de SIADAP e de mobilidade especial;

2002 — Exercício de funções de consultoria jurídica no âmbito da 
lei de bases da caça, nos concursos de empreitadas de obras públicas, 
na instrução de processos de averiguação a acidentes de viação e na 
instrução de processos de contraordenação relativos à vigilância epide-
miológica de canídeos e transporte e segurança animal, na ex -Direção 
Regional de Agricultura do Algarve;

2001 — Iniciou o estágio profissional de ingresso na carreira de 
jurista, tendo exercido funções de natureza jurídica na área do arren-
damento rural, da reserva agrícola nacional, da qualidade e segurança 
alimentar e das aquisições de bens e serviços, na ex -Direção Regional 
de Agricultura do Ribatejo e Oeste;

1996 a 2001 — Assegurou funções de natureza executiva, de or-
ganização e tratamento de dados ao nível informático nas diversas 
áreas abrangidas pelo Programa de Apoio à Modernização Agrícola e 
Florestal (PAMAF);
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Outras experiências:
Vice -Presidente do Conselho Disciplinar da Associação de Full-

-Contact, Kickboxing de Lisboa para o quadriénio 2001/2005;
Membro da Comissão de Acompanhamento do processo de reestru-

turação dos Serviços, na sequência da aprovação da Lei Orgânica da 
Direção -Geral dos Recursos Florestais;

Presidente do Conselho Fiscal do Grupo, Desportivo, Recreativo e 
Cultural do MADRP para o triénio 2004/2007.

Nota curricular
Dados Pessoais:
Nome: Vera Mónica da Silva Cândido Gonçalves;
Data de Nascimento: 26/07/1980
Naturalidade: Lisboa

Habilitações Literárias e Formação Profissional:
Licenciatura em Antropologia pela Faculdade de Ciências Sociais 

e Humanas, da Universidade Nova de Lisboa (dezembro de 2002).
Frequentou diversos cursos e seminários nas áreas do Regime Jurídico 

da Administração Pública, da Gestão de Recursos Humanos e da Gestão 
pela Qualidade, nomeadamente: LVCR, RCTFP; SIADAP, Código Tra-
balho, Procedimento Concursal, “Quadros e Carreiras na Administração 
Pública”, “Estratégias da Qualidade em Serviços Públicos”, “Melhoria 
de Processos”, “Geadap — (SIADAP 1,2,3) — Administração do Sis-
tema”; “Como Construir o Quadro de Avaliação e Responsabilização 
(QUAR) a partir do Plano de Atividades”, “Problemas Administrativos 
e Técnicos da Gestão de Recursos Humanos”, 4.º Congresso Nacional 
da Administração Pública”, etc.

Experiência Profissional:
Desde setembro de 2006, exerce funções de técnica superior na área 

de recursos humanos, primeiramente na Secretaria -Geral do, então, 
Ministério do Ambiente, Ordenamento do Território e Desenvolvimento 
Regional (SG MAOTDR) e, desde junho de 2012, na Secretaria -Geral 
do, então, Ministério da Agricultura, do Mar, Ambiente e Ordenamento 
do Território (SG MAMAOT), seu atual serviço de origem.

Neste período, procedeu à emissão de pareceres e elaboração de 
estudos, memorandos, relatórios e manuais relativamente às diversas 
matérias na área da gestão de recursos humanos.

Acompanhou os procedimentos legalmente conferidos ao interlocutor 
técnico do MAMAOT, na pessoa do senhor Secretário -Geral, previstos 
nos Programas de Rescisões por Mútuo Acordo, a que se referem as 
Portarias n.º 221 -A/1013, de 8 de julho e 8 -A/2014, de 15 de janeiro.

Integrou, em representação da SG MAMAOT, o Grupo de Trabalho 
para a Extinção do Instituto Portuário e dos Transportes Marítimos, I. P., 
no âmbito do PREMAC.

Recolheu, preparou e consolidou diversos dados estatísticos no âmbito 
do MAOTDR, relativos a efetivos e movimentos/evolução de recursos 
humanos, ou para apoio aos membros do Governo, ou em cumprimento 
de obrigações legalmente exigidas.

Participou nos trabalhos preparatórios para a elaboração da proposta 
de orçamento da SGMAOTDR nas áreas relacionadas com a gestão 
de recursos humanos, bem como dos documentos que o acompanham, 
nomeadamente, mapa de pessoal, plano e relatório de atividades.

Fez parte do grupo de trabalho de apoio aos processos de reestrutura-
ção, fusão e criação dos serviços do MAOTDR, no âmbito do PRACE.

Foi corresponsável pela gestão dos processos relativos ao pessoal 
em situação de mobilidade especial (SME) no MAOTDR, sendo a sua 
interlocutora junto da Entidade Gestora da Mobilidade;

Foi nomeada pela senhora Secretária -Geral para integrar uma equipa 
de 8 trabalhadores, com vista à autoavaliação da SGMAOTDR no âmbito 
da CAF (Commom Assessment Framework);

Entre 2008 e 2009, fez parte do grupo de trabalho para elaboração 
do Quadro de Avaliação e Responsabilização da SGMAOTDR, tendo 
sido, naqueles anos, a responsável pela sua monitorização e atualização.

Procedeu à elaboração de mapas e relatórios de apoio à aplicação 
do SIADAP 2 e 3 no âmbito da SG MAOTDR, sendo responsável 
pela parametrização e administração do sistema GeADAP (no âmbito 
do SIADAP 1,2 e 3), bem como pela elaboração do relatório anual do 
MAOTDR relativo à aplicação do SIADAP 2 e 3.

Ingressou na Administração Pública em janeiro de 2002, na carreira/
categoria de Assistente Administrativo, na Caixa de Abono de Família 
dos Empregados Bancários, tendo integrado a carreira de técnico supe-
rior, precedendo concurso, em setembro de 2006, na Secretaria -Geral 
do, então, Ministério do Ambiente, Ordenamento do Território e De-
senvolvimento Regional.

Outras competências:
Elevado domínio das aplicações informáticas na ótica do utilizador, 

nomeadamente, Windows, Office, internet, entre outros.

Nota Curricular
Osvaldo Manuel dos Santos Ferreira é natural de Santarém, tem como 

formação académica o Curso de Doutoramento em Gestão, do Programa 
de Doutoramento em Gestão, é Mestre em Gestão de Empresas (pré-
-Bolonha) e licenciado em Economia (pré -Bolonha).

Como atividade profissional mais relevante exerceu os seguintes 
cargos e funções: Diretor de Serviços de Administração, Avaliação e 
Orçamento no Gabinete de Planeamento e Políticas; perito na Comissão 
de Recrutamento e Seleção para a Administração Pública (CRESAP); 
Diretor de Serviços de Sistemas de Informação e Gestão no Gabinete 
de Planeamento e Políticas; Formador Certificado nas áreas de estudo: 
Ciências sociais e do comportamento e Ciências empresariais; Chefe 
de Divisão de Avaliação de Serviços e Planeamento Estratégico do 
Gabinete de Planeamento e Políticas; Docente na Escola Superior de 
Gestão e Tecnologia de Santarém, Departamento de Ciências Sociais e 
Organizacionais, na Área de Administração Empresarial e Pública, onde 
lecionou as seguintes unidades curriculares: Planeamento e Prospetiva 
no Curso de Mestrado em Gestão Pública; Comportamento Organiza-
cional na Licenciatura em Administração Pública e Licenciatura em 
Informática; Processos de Gestão Pública, Qualidade e Avaliação das 
Instituições Públicas, Ambiente e Ordenamento do Território na Licen-
ciatura em Administração Pública e Introdução à Gestão na Licenciatura 
em Contabilidade e Fiscalidade. Técnico Superior de Economia, res-
ponsável pelo Gabinete de Planeamento e Desenvolvimento Económico 
do Município de Coruche; Economista assessor de direção em entidade 
privada; Meteorologista na Força Aérea Portuguesa.

Como formação mais recente e relevante frequentou os seguin-
tes cursos de formação: Programa de Formação em Gestão Públi-
ca — FORGEP; Metodologia de Realização de Auditorias Internas; 
Implementar Sistemas Integrados de Gestão; Liderar Grupos com 
Inteligência Emocional; Contratação Pública; Métodos e Técni-
cas de Recrutamento e Seleção para Cargos de Direção Superior da 
Administração Pública; Auditoria Contabilística e Financeira; Ges-
tão de Competências — Modelos e Sistemas; Gestão de Projetos; 
Auditoria nos Serviços Públicos; Liderança e Trabalho em Equipa.

É membro Efetivo da Ordem dos Economistas e possui Certificação 
de Aptidão Profissional (CAP). Detém conhecimentos avançados na 
área das TIC e gestão de infraestruturas tecnológicas. Possui competên-
cias avançadas em contexto de e -projects, e -management, e -learning e 
b -learning. Conhecimentos de nível intermédio na utilização do software 
SPSS (Statistical Package for Social Sciences) e AMOS (Structural 
Equation Modeling), bem como na utilização do software de apoio à 
gestão e à decisão (@Risk, PrecisionTree, TopRank, RISKOptimizer).

Foi -lhe atribuído Louvor, no termo do exercício de funções, pelo 
Comandante do Grupo Operacional da Base Aérea n.º 11, Coronel Piloto 
Aviador Luís Filipe Figueiredo.

Nota curricular
Nome — José Júlio Cordeiro dos Reis Silva
Data de nascimento — 24 de novembro de 1962
Habilitações académicas:
Mestre em Direito na Menção de Ciências Jurídico -Políticas, pela 

Universidade Autónoma de Lisboa, com a informação final de 16 (de-
zasseis) valores, Muito Bom, em 27 de fevereiro de 2014;

Certificado de Suficiência Investigadora e Diploma de Estudos Avan-
çados (DEA) em Direito Eclesiástico do Estado, pela Faculdade de 
Direito da Universidade da Extremadura, Cáceres, Espanha, em 25 de 
maio de 2009;

Curso de Pós -Graduação em Reabilitação Urbana e Requalificação 
Ambiental, no ISCTE — Instituto Superior de Ciências do Trabalho e 
da Empresa — Centro de Estudos Territoriais, com a informação final 
de 16 (dezasseis) valores, em 14 de janeiro de 1994;

Licenciatura em Direito na Menção de Ciências Jurídicas, pela Facul-
dade de Direito da Universidade de Lisboa (Clássica), com a informação 
final de 12 (doze) valores, em 14 de julho de 1988.

Habilitações profissionais:
Curso Avançado de Gestão Pública (CAGEP), organizado pelo Insti-

tuto Nacional de Administração, de 20 de setembro a 15 de novembro 
de 2010;

Estágio de Advocacia na Comarca de Lisboa, de 16/11/1988 a 
20/06/1990, sob a orientação do Exmo. Sr. Dr. Luís Pedro Moitinho 
de Almeida.
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Experiência profissional:
Secretário -Geral Adjunto do Ministério da Agricultura, do Mar, do Am-

biente e do Ordenamento do Território — De 01/06/2012 a 31/07/2014;
Secretário -Geral Adjunto do Ministério do Ambiente, do Ordena-

mento do Território e do Desenvolvimento Regional — De 01/05/2007 
a 31/05/2012;

Vice -Presidente do Instituto do Consumidor — De 23/11/2004 a 
12/02/2007;

Adjunto do Gabinete do Ministro da Administração Interna — De 
21/10/2002 a 16/07/2004;

Diretor de Serviços de Administração da Secretaria -Geral do Mi-
nistério das Cidades, Ordenamento do Território e Ambiente — De 
16/07/2002 a 20/10/2002;

Chefe de Divisão do Gabinete de Apoio Jurídico da Secretaria -Geral 
do Ministério do Ambiente e do Ordenamento do Território — De 
16/10/2000 a 15/07/2002;

Advogado — inscrito pelo Conselho Distrital de Lisboa da Ordem 
dos Advogados, em 1990.

Nota curricular
Dados pessoais:
Nome: Paula de Jesus Mira Rebola Vieira
Naturalidade: Lisboa
Data de Nascimento: 29 -09 -1962

Formação académica:
Licenciatura em Informática, Ramo de Sistemas, na Universidade 

Lusófona;
Pós -Graduação em Gestão em Empresas Digitais, na Universidade 

Lusófona.

Formação complementar:
Curso de Contabilidade e Gestão no INESP
Curso de Formação Pedagógica de Formadores no INA
Curso de Gestão de Projetos Informáticos no INA
Certificação da Microsoft em Microsoft Office
Curso de Administração de Redes Locais no INA
Curso de Gestão por Objetivos no INA
Frequentou curso de Gestão Estratégica no INA
Curso de Segurança Informática em Redes pela Profitecla
Curso de Administração de Sistemas em Windows Server 2008 pela 

Profitecla
Curso de Administração de Sharepoint pela Profitecla
Curso de Alta Direção em Administração Pública no ISCTE
Curso de Gestão da Crise e Mudança Organizacional no INA

Experiência profissional:
Iniciou funções públicas em 1984, no Ministério da Agricultura e 

Pescas;
Ingressou no quadro de pessoal do Centro de Informática do Ministério 

dos Negócios Estrangeiros, em 1990;
Ingressou no quadro de pessoal da Secretaria -Geral do Ministério do 

Ambiente e do Ordenamento do Território, na carreira técnica superior 
de informática em agosto de 2000;

Detém a categoria de especialista de informática, grau 2 Nível 2;
Coordenadora técnica do Gabinete de Informática da Secretaria-

-Geral, através de publicação no Diário da República, 2.ª série, n.º 46, 
de 23 -2 -2002 e no Diário da República, 2.ª série, n.º 200, de 25 -8 -2004;

Chefe da Divisão de Administração de Sistemas de Informação da 
Secretaria -Geral do Ministério do Ambiente, do Ordenamento do Ter-
ritório e do Desenvolvimento Regional, em regime de substituição, 
através da publicação no Diário da República, 2.ª série, n.º 115, de 18 
de junho de 2007;

Chefe da Divisão de Administração de Sistemas de informação da 
Secretaria -Geral do Ministério do Ambiente, do Ordenamento do Terri-
tório e do Desenvolvimento Regional, através da publicação no Diário 
da República, 2.ª série, n.º 55, de 18 de março de 2008;

Chefe de Divisão de Sistemas de Informação da Secretaria -Geral 
do Ministério da Agricultura, do Mar, do Ambiente e do Ordenamento 
do Território, através da publicação no Diário da República, 2.ª série, 
n.º 140, de 20 de julho de 2012.

Nomeações para grupos de trabalho/outros:
Nomeada representante suplente da Secretaria -Geral no Núcleo para a 

Sociedade de Informação do Ministério do Ambiente e do Ordenamento 
do Território, em 6 de novembro de 2000; Nomeada representante do 
Ministério do Ambiente e do Ordenamento do Território na Comissão 

Intersetorial de Tecnologias de Informação na Administração Pública, 
através de publicação no Diário da República, 2.ª série, n.º 238, de 
8 de novembro de 2000; Nomeada para a coordenação até finais de 
2003 da Entidade de Coordenação Setorial do MCOTA, visando o 
cumprimento do Decreto -Lei n.º 196/99, de 8 de junho; Integrou o 
Grupo de Trabalho do projeto “Plataforma Comum de Moderniza-
ção”, em 2006, promovido pela PCM, para o desenvolvimento de 
uma plataforma de gestão documental eletrónica entre 5 Ministérios.

208038638 

 MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E DO MAR

Direção-Geral de Agricultura 
e Desenvolvimento Rural

Aviso (extrato) n.º 9607/2014

Anulação de caderno de especificações Carnes Seleção — Peru
1 — De acordo com o disposto nas alíneas b) e d) do n.º 2 do Des-

pacho Normativo n.º 16/99 de 24 de março, bem como, nos termos do 
n.º 1 do Despacho Normativo n.º 30/2000 de 12 de junho, por despacho 
da Senhora Subdiretora -geral Eng.ª Filipa Osório, de 29 de julho de 
2014, é anulado, a seu pedido, à empresa Modelo Continente Hipermer-
cados, S. A., o caderno de especificações, Carnes Seleção — Peru, reser-
vado aos produtos que obedeçam às características fixadas nas alíneas a) 
e b) do Anexo IV, do Regulamento (CE) n.º 1538/91 da Comissão, de 
5 de junho, assim como os rótulos que lhe estão associados.

2 — O presente aviso produz efeitos a partir da data de despacho.
18 de agosto de 2014. — O Diretor -Geral, Pedro Teixeira.

208038257 

 Aviso (extrato) n.º 9608/2014

Anulação de Reconhecimento de Organismo
de Controlo e Certificação

1 — Por despacho da Senhora Subdiretora -Geral, Eng.ª Filipa Osório, 
de 29 de julho de 2014, ao abrigo do disposto no n.º 9 do Anexo IV do 
Despacho Normativo n.º 47/97, de 11 de agosto, é anulado o reconhe-
cimento da Controlvet — Segurança Alimentar, S. A. como Organismo 
de Controlo e Certificação para o caderno de especificações “Carnes 
Seleção — Peru” reservado aos produtos que obedeçam às caracte-
rísticas fixadas na alínea a) e b) do Anexo IV, do Regulamento (CE) 
n.º 1538/91 da Comissão, de 5 de junho, assim como para os rótulos 
que lhe estão associados.

2 — O presente aviso produz efeitos a partir da data de despacho.
18 de agosto de 2014. — O Diretor -Geral, Pedro Teixeira.

208038265 

 Direção Regional de Agricultura e Pescas do Alentejo

Despacho n.º 10869/2014
1 — Nos termos do disposto nos artigos 35.º a 40.º do Código do 

Procedimento Administrativo, ao abrigo do n.º 2 do artigo 9.º da Lei 
n.º 2/2004, alterada pelas Leis n.os 51/2005, de 30 de agosto, 64 -A/2008, 
de 31 de dezembro, 3 -B/2010, de 28 de abril, 64/2011, de 22 de de-
zembro e 68/2013, de 29 de agosto, do n.º 2 do artigo 4.º do Decreto 
Regulamentar n.º 39/2012, de 11 de abril, e das disposições legais adiante 
invocadas, delego no Diretor Regional Adjunto de Agricultura e Pescas 
do Alentejo, licenciado Álvaro Manuel Ferraz Festas, sem poderes de 
delegação, as seguintes competências próprias:

1.1 — Praticar quaisquer atos de administração ordinária relativos 
às áreas de atribuições da Direção de Serviços de Administração e da 
Divisão de Planeamento.

1.2 — Praticar os atos necessários ao normal funcionamento da Di-
reção Regional de Agricultura e Pescas do Alentejo (DRAP Alentejo) 
no âmbito da gestão dos recursos humanos, financeiros, materiais e 
patrimoniais, tendo em conta os limites previstos nos respetivos regimes 
legais, e sem prejuízo dos poderes de direção, superintendência ou tutela 
do membro do Governo respetivo, designadamente:

a) Autorizar a prestação de trabalho extraordinário, noturno, em dias 
de descanso semanal e complementar e em feriados, dentro dos limites 
legalmente fixados;
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b) Autorizar a atribuição dos abonos e regalias a que os trabalhadores 
em funções públicas tenham direito, nos termos da lei;

c) Autorizar a inscrição e participação de trabalhadores em congres-
sos, reuniões, seminários, colóquios, cursos de formação ou outras 
iniciativas semelhantes que decorram em território nacional, quando 
importem custos para o serviço, bem como a inscrição e participação 
em estágios;

d) Autorizar, dentro dos limites estabelecidos pelo respetivo orçamento 
anual, transferências de verbas subordinadas à mesma classificação 
orgânica e a antecipação até dois duodécimos por rubrica, com limites 
anualmente fixados pelo Ministério das Finanças;

e) Autorizar a constituição de fundos permanentes das dotações do 
respetivo orçamento, com exceção das rubricas referentes a pessoal, até 
ao limite de um duodécimo;

f) Celebrar contratos de seguro e de arrendamento e autorizar a res-
petiva atualização, sempre que resulte de imposição legal;

g) Autorizar deslocações diárias em serviço no território nacional, 
dentro dos limites fixados nas alíneas a) e b) do n.º 2 do artigo 8.º 
do Decreto -Lei n.º 106/98, de 24 de junho, alterado pelo Decreto -Lei 
n.º 137/2010, de 28 de dezembro, bem como o processamento dos cor-
respondentes abonos ou despesas com a aquisição de bilhetes ou títulos 
de transporte e de ajudas de custo, antecipadas ou não;

h) Autorizar o uso de veículo próprio, ao abrigo do artigo 23.º do 
Decreto -Lei n.º 106/98, de 24 de abril, alterado pelo Decreto -Lei 
n.º 137/2010, de 28 de dezembro, nos termos do artigo 20.º daqueles 
diplomas;

i) Autorizar as despesas resultantes de indemnizações a terceiros ou 
da recuperação de bens afetos ao serviço danificados por acidentes com 
intervenção de terceiros;

j) Autorizar despesas eventuais de representação dos serviços, bem 
como as de caráter excecional;

k) Qualificar como acidente de trabalho o acidente ocorrido com 
trabalhadores e dirigentes bem como autorizar o processamento das 
respetivas despesas;

l) Autorizar o processamento de despesas cujas faturas, por motivo jus-
tificado, deem entrada nos serviços para além do prazo regulamentar;

m) Autorizar despesas por conta do fundo de maneio;
n) Reconhecer o Estatuto de Trabalhador Estudante;
o) Autorizar os pedidos de autorização de pagamento (PAP) e cor-

respondente emissão de meios de pagamento, ao abrigo do disposto 
no artigo 29.º do Decreto -Lei n.º 155/92, de 28 de julho, alterado pela 
Lei n.º 10 -B/96, de 23 de março, pelo Decreto -Lei n.º 190/96, de 9 de 
outubro, pela Lei n.º 55 -B/2004, de 30 de dezembro, e pelo Decreto -Lei 
n.º 29 -A/2011, de 1 de março;

p) Autorizar os pedidos de libertação de créditos (PLC), nas minhas 
faltas ou impedimentos;

q) Autorizar a realização de despesas com locação e aquisição de bens 
e serviços, previstas na alínea a) do n.º 1 do artigo 17.º do Decreto -Lei 
n.º 197/99, de 8 de junho, aplicável por força da alínea f) do n.º 1 do 
artigo 14.º do Decreto -Lei n.º 18/2008, de 29 de janeiro, em conjugação 
com o artigo 109.º do Código dos Contratos Públicos, aprovado pelo 
Decreto -Lei n.º 18/2008, de 29 de janeiro e alterado e republicado pelo 
Decreto -Lei n.º 278/2009, de 2 de outubro, alterado pela Lei n.º 3/2010, 
de 27 de abril, pelo Decreto -Lei n.º 131/2010, de 14 de dezembro, pela 
Lei n.º 64 -B/2011, de 30 de dezembro, e pelo Decreto -Lei n.º 149/2012, 
de 12 de julho, até ao limite de 75.000 €;

r) Autorizar a realização de despesas incluídas em planos de ati-
vidades previstas na alínea a) do n.º 2 do artigo 17.º do Decreto -Lei 
n.º 197/99, de 8 de junho, aplicável por força da alínea f) do n.º 1 do 
artigo 14.º do Decreto -Lei n.º 18/2008, de 29 de janeiro, em conjugação 
com o artigo 109.º do Código dos Contratos Públicos, até ao limite de 
100.000 €;

s) Autorizar a realização de despesas relativas à execução de planos 
ou programas plurianuais previstas na alínea a) do n.º 3 do artigo 17.º 
do Decreto -Lei n.º 197/99, de 8 de junho, aplicável por força da alínea f) 
do n.º 1 do artigo 14.º do Decreto -Lei n.º 18/2008, de 29 de janeiro, em 
conjugação com o artigo 109.º do Código dos Contratos Públicos, até 
ao limite de 200.000 €;

t) Assinatura no que respeita a assuntos correntes da área de atribui-
ções da Direção de Serviços de Administração e da Divisão de Plane-
amento;

2 — O presente despacho ratifica todos os atos praticados desde 16 de 
junho de 2014 pelo referido dirigente, até à data da sua publicação, nos 
termos do artigo 137.º do Código do Procedimento Administrativo.

25 de julho de 2014. — O Diretor Regional de Agricultura e Pescas 
do Alentejo, Francisco M. Santos Murteira.

208039415 

 Instituto de Financiamento da Agricultura 
e Pescas, I. P.

Despacho n.º 10870/2014
1 — De acordo com o disposto nos artigos 20.º e 21.º da Lei n.º 2/2004, 

de 15 de janeiro, republicada pela Lei n.º 64/2011, de 22 de dezembro, e 
alterada pela Lei n.º 68/2013, de 29 de agosto, foi aberto procedimento 
concursal para seleção do titular do cargo, de direção intermédia de 3.º 
grau, de Coordenador do Núcleo de Programação e Acompanhamento de 
Controlo, previsto no n.º 3 dos artigos 1.º e 2.º dos Estatutos do Instituto 
de Financiamento da Agricultura e Pescas, I. P., aprovados pela Portaria 
n.º 393/2012, de 29 de novembro.

2 — O referido procedimento foi publicitado e concluído de 
acordo com os respetivos condicionalismos e formalismos legais, 
tendo o Júri do concurso apresentado proposta de designação do 
licenciado Manuel José Mimoso de Sousa Mendonça, para o desem-
penho daquele cargo, com base nos factos, razões e fundamentos 
constantes da referida proposta, que integra o respetivo procedi-
mento concursal.

3 — Tendo em conta a citada proposta de designação, considera-
-se que a referida candidata possui a competência técnica, a ex-
periência profissional e a aptidão necessárias para o exercício do 
cargo, bem como o perfil adequado para o exercício das funções 
em causa.

4 — Pelo exposto, designo para o cargo de Coordenador do Nú-
cleo de Programação e Acompanhamento de Controlo, o licenciado 
Manuel José Mimoso de Sousa Mendonça, em regime de comissão 
de serviço, pelo período de três anos, com efeitos a partir de 1 de 
agosto de 2014, nos termos dos números 9 e 10 do artigo 21.º Lei 
n.º 2/2004.

5 — A nota curricular do licenciado em apreço fica junta ao presente 
despacho, dele fazendo integrante.

25 de julho de 2014. — O Presidente do Conselho Diretivo do 
IFAP, I. P., Luis Souto Barreiros.

ANEXO

Nota curricular
Dados biográficos:

Manuel José Mimoso de Sousa Mendonça
Data de nascimento e Naturalidade: 03 de julho de 1971, em Por-

timão.

Habilitações Académicas:

Licenciado em Engenharia Informática e de Computadores, ramo de 
Sistemas Computacionais pelo Instituto Superior Técnico — Universi-
dade Técnica de Lisboa;

Conclusão do Programa de Formação em Gestão Pública — FORGEP, 
pelo Instituto Superior de Gestão (ISG).

Experiência Profissional:

Coordenador do núcleo de Programação e Acompanhamento do Con-
trolo, desde maio de 2012;

Técnico superior na Unidade Operacional de Controlo, do Depar-
tamento de Controlo do Instituto de Financiamento da Agricultura e 
Pescas, I. P., entre dezembro de 2010 e maio de 2012;

Colaborador na Unidade Operacional de Controlo, do Instituto de 
Financiamento da Agricultura e Pescas, I. P. (ex Ifadap/Inga e ex INGA), 
entre julho de 1998 e dezembro de 2010;

Colaborador no Centro Nacional de Informação Geográfica (CNIG) no 
projeto de «Cartografia de Risco de Incêndio Florestal», entre novembro 
de 1995 e junho de 1998.

Formação mais relevante:

Siadap — 2013
Gestão de Projetos — 2012
Liderança e Gestão de Equipas, Gestão de Conflitos e Comunicação 

Organizacional — 2012
IBM SPSS Statistics — 2012
Oracle BI Discoverer Plus 10g: Analyze Relational and OLAP 

Data — 2009
Várias formações no âmbito dos Sistemas de Informação Geográfica.

208036953 
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 MINISTÉRIO DA SAÚDE

Gabinete do Secretário de Estado Adjunto 
do Ministro da Saúde

Despacho n.º 10871/2014
A Portaria n.º 123-A/2014, de 19 de junho, estabelece os critérios de 

criação e revisão de Redes Nacionais de Especialidades Hospitalares e 
de Referenciação, bem como as áreas que as mesmas devem abranger, 
reconhecendo assim, a importância, mencionada desde logo no Relatório 
elaborado pelo Grupo Técnico para a Reforma Hospitalar, da existência 
de redes de referenciação por especialidade para assegurar uma rede de 
forma estruturada e consistente.

Nos termos do artigo 3.º da referida portaria, as Redes Nacionais de 
Especialidades Hospitalares e de Referenciação serão aprovadas mediante 
despacho do ministro responsável pela área da saúde, devendo constar do 
mesmo os princípios orientadores, incluindo as perspetivas demográficas 
de cobertura, o modelo organizacional, a tipologia dos serviços, localiza-
ção de cada tipologia e a arquitetura da Rede e da referenciação

Neste sentido, é necessário dar início aos trabalhos de elaboração 
ou revisão das Redes Nacionais de Especialidades Hospitalares e 
de Referenciação, nos termos do disposto no artigo 4.º da Portaria 
n.º 123-A/2014, de 19 de junho.

Nestes termos, determino:
1 — Os responsáveis pela elaboração ou revisão das Redes Nacionais 

de Especialidades Hospitalares e de Referenciação, a seguir designadas 
por Redes, nas seguintes especialidades são:

a) Oncologia Médica, Radioterapia e Hematologia Clínica - Dr. Nuno 
Augusto Alberto de Miranda;

b) Cardiologia de Intervenção – Dr. Rui Cruz Ferreira;
c) Pneumologia – Prof.ª Doutora Maria Cristina Brito Eusébio Bárbara 

Prista Caetano;
d) Infeção pelo HIV e SIDA – Dr. António Manuel Diniz;
e) Saúde Mental e Psiquiatria – Dr. Álvaro Andrade de Carvalho;
f) Saúde Materna e Infantil, incluindo Cirurgia Pediátrica – Prof. 

Doutor Jorge Manuel Tavares Lopes de Andrade Saraiva;

2 - Os responsáveis referidos no número anterior devem constituir 
grupos de trabalho para a elaboração ou revisão das Redes com repre-
sentantes da Direção-Geral da Saúde, das Administrações Regionais de 
Saúde e do Colégio das especialidades da Ordem dos Médicos.

3 – A Administração Central do Sistema de Saúde (ACSS) deve 
integrar os grupos de trabalho mencionados no número anterior, na 
qualidade de responsável da organização do processo de elaboração e 
revisão das Redes.

4 – O Dr. Jorge Manuel Santos Penedo é o membro do Grupo Téc-
nico para a Reforma Hospitalar que deve coordenar a harmonização 
dos modelos de Redes e assegurar a sua coerência com o processo da 
Reforma Hospitalar.

5 - Compete, especialmente, aos responsáveis referidos no n.º 1, apre-
sentar uma proposta de Rede Nacional de Especialidade Hospitalar e de 
Referenciação na respetiva área, da qual constem os elementos referidos 
no n.º 2 do artigo 3.º da Portaria n.º 123-A/2014, de 19 de junho.

6 - A proposta referida no número anterior deverá estar concluída até 
dia 30 de dezembro de 2014.

7 - O presente despacho entra em vigor a partir da data da sua pu-
blicação.

18 de agosto de 2014. — O Secretário de Estado Adjunto do Ministro 
da Saúde, Fernando Serra Leal da Costa.

208039091 

 Gabinete do Secretário de Estado da Saúde

Despacho n.º 10872/2014
1 — Considerando a proposta do Diretor Executivo do Agrupamento 

de Centros de Saúde Tâmega I — Baixo Tâmega e o parecer favorável do 
Conselho Diretivo da Administração Regional de Saúde do Norte, I. P., 
autorizo o exercício de funções médicas pelo aposentado Adriano Silva 
Marques da Cunha, nos termos e para os efeitos do estatuído no Decreto-
-Lei n.º 89/2010, de 21 de julho, em particular, nos artigos 4.º, 5.º e nos 
números 1, 2 e 3 do artigo 6.º.

2 — O presente despacho produz efeitos a 16 de junho de 2014.
14 de agosto de 2014. — O Secretário de Estado da Saúde, Manuel 

Ferreira Teixeira.
208037341 

 Administração Central do Sistema de Saúde, I. P.

Aviso n.º 9609/2014

Concurso de ingresso no Internato Médico — Ano comum
Por deliberação do Conselho Diretivo da Administração Central do 

Sistema de Saúde, I. P. (ACSS, I. P.), de 12 de agosto de 2014, nos termos 
do Decreto -Lei n.º 203/2004, de 18 de agosto, com a redação dada pelos 
Decretos -Leis n.os 11/2005, de 6 de janeiro, 60/2007, de 13 de março, 
45/2009, de 13 de fevereiro, e 177/2009, de 4 de agosto, e do artigo 38.º 
da Portaria n.º 251/2011, de 24 de junho, torna -se pública a abertura do 
concurso para ingresso no internato médico, no ano de 2015.

1 — Vagas:
O número de vagas a colocar a concurso tem como limite o total 

nacional de capacidades formativas para realização do ano comum.
2 — Estabelecimentos de realização da formação:
2.1 — Os estabelecimentos onde pode ser realizada a formação do 

ano comum serão divulgados até 03 de novembro de 2014 no Diário 
da República, 2.ª série.

2.2 — Ainda durante o mês de novembro de 2014, será divulgada no 
site da ACSS, I. P., a lista de instituições de formação do ano comum e 
o período durante o qual os candidatos devem indicar obrigatoriamente, 
no mínimo e por ordem de preferência, 25 instituições constantes da-
quela lista.

2.3 — Durante o ano de 2015, será publicado no Diário da República 
e divulgado no site da ACSS, I. P., o mapa de vagas, por área profissio-
nal de especialização e instituição de formação, bem como os critérios, 
locais e calendário para realização das opções.

3 — Requisitos de admissão:
3.1 — Podem candidatar -se à prestação de provas de admissão ao ano 

comum do internato médico os cidadãos licenciados em medicina, ou 
com o mestrado integrado em medicina por universidade portuguesa, 
respetiva equivalência ou reconhecimento ao abrigo da legislação co-
munitária, de lei especial ou acordo internacional, que estejam inscritos 
na Ordem dos Médicos, que tenham sido aprovados na prova de comu-
nicação médica, quando necessária, exceto aqueles que já possuam o 
internato geral ou equivalente, bem como os que tenham concluído o 
ano comum ou que o estejam a frequentar.

4 — Candidaturas:
4.1 — As inscrições no presente concurso são efetuadas via internet, 

através do site da ACSS, I. P. — (www.acss.min -saude.pt > «Desta-
ques» > «Internato Médico») — ou, caso os candidatos não disponham 
de meios informáticos para o efeito, nos locais e instituições a seguir 
indicados:

Em Lisboa:
Administração Regional de Saúde da Região de Lisboa e Vale do 

Tejo, I. P.
Av.ª Estados Unidos da América, n.º 77
1749 -096 Lisboa;

Em Coimbra:
Administração Regional de Saúde do Centro, I. P.
Alameda Júlio Henriques
3001 -553 Coimbra;

No Porto:
Administração Regional de Saúde do Norte, I. P.
Rua Prof. Álvaro Rodrigues, 49
4100 -040 Porto;

Em Évora:
Administração Regional de Saúde do Alentejo, I. P.
Largo do Paraíso, n.º 1
1700 -864 Évora;

Em Faro:
Administração Regional de Saúde do Algarve, I. P.
Largo do Carmo, n.º 3
8000 -148 Faro;

Em Angra do Heroísmo (Região Autónoma dos Açores):
Secretaria Regional dos Assuntos Sociais
Solar dos Remédios
9701 -855 Angra do Heroísmo;
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No Funchal (Região Autónoma da Madeira):
Instituto de Administração da Saúde e Assuntos Sociais, I. P.
Rua das Pretas, 1, 5.º
9004 -515 Funchal.

4.2 — O prazo de inscrição no concurso de ingresso no internato 
médico decorre no período de 01 a 30 de setembro de 2014.

4.3 — Os candidatos devem preencher o formulário eletrónico de 
inscrição on -line de acordo com as instruções constantes de manual a 
disponibilizar na página da ACSS, I. P., área Destaques/Internatos Médi-
cos. Posteriormente, deve o candidato assegurar que aquele formulário é 
validado pela aplicação informática, devendo, nessa sequência, o mesmo 
ser impresso e assinado.

4.4 — A par do formulário eletrónico de inscrição on -line, os can-
didatos devem, igualmente, imprimir o comprovativo de inscrição no 
concurso, o qual contém o código pessoal de acesso e guardá -lo para 
futuras utilizações, nomeadamente, para consulta do processo, verifica-
ção do estado da candidatura, bem como dos documentos em falta.

5 — Documentos que devem acompanhar o requerimento:
5.1 — O formulário eletrónico de inscrição on -line referido em 4.3 

serve de requerimento de admissão ao concurso, devendo ser remetido 
pelo correio, através de carta registada com aviso de receção, até ao 
termo do prazo referido no ponto 4.2 para «Internato Médico/2015», 
Av.ª João Crisóstomo n.º 11, 1000 -177 Lisboa, ou entregue pessoalmente 
nos locais indicados em 4.1, acompanhado de fotocópia simples dos 
seguintes documentos:

a) Número de Identificação Fiscal (NIF) a entregar, obrigatoriamente, 
com o formulário de inscrição on -line durante o prazo de inscrições;

b) Bilhete de identidade, cartão de cidadão ou, no caso de cidadãos de 
países que não integrem a União Europeia, autorização para o exercício 
de funções dependentes em território português;

c) Certificado comprovativo da conclusão de licenciatura/mestrado 
integrado em medicina ou equiparação, com informação final da nota 
obtida, convertida à escala de 0 a 20 valores;

d) Documento comprovativo da inscrição na Ordem dos Médicos 
portuguesa, emitido há menos de três meses;

e) Certificado do registo criminal, o qual pode ser substituído por 
declaração, sob compromisso de honra, conforme modelo disponível no 
site da ACSS, I. P., de que nada consta do seu registo criminal;

f) Cópia de documento comprovativo da realização, com aptidão, da 
prova de comunicação médica, se aplicável.

5.2 — Em caso de impossibilidade prolongada de acesso à internet, 
a inscrição pode realizar -se excecionalmente, através do preenchimento 
de boletim apropriado, disponível para o efeito nos locais e instituições 
referidos no ponto 4.1.

5.3 — Os candidatos que não apresentem os documentos referidos nas 
alíneas b), c), d), e) e f) dentro do prazo de inscrição, ficarão admitidos 
condicionalmente, devendo entregar a documentação em falta até 7 de 
novembro de 2014, sob pena de exclusão do concurso.

5.4 — Os candidatos que não reúnam os requisitos previstos no ponto 
3 serão excluídos.

6 — Prova nacional de seriação:
6.1 — A prova nacional de seriação, adiante designada prova, realiza-

-se no dia 20 de novembro de 2014, pelas 15 h 00 min (14 h 00 min, 
na Região Autónoma dos Açores), em locais a divulgar, no site da 
ACSS, I. P., até 7 de novembro de 2014.

6.2 — As listas de distribuição dos candidatos, por local e sala de 
prova, serão afixadas até 14 de novembro de 2014, nos locais e site 
referidos em 4.1.

6.3 — Para os candidatos que não puderem realizar a prova em 20 de 
novembro de 2014, e justifiquem a falta nos termos legais, está prevista 
a realização de uma 2.ª (segunda) chamada, apenas em Lisboa, nas ins-
talações da ACSS, I. P., no dia 27 de novembro de 2014, pelas 15 horas, 
nos termos e condições previstos no n.º 3 do artigo 47.º da Portaria 
n.º 183/2006, de 22 de fevereiro, ficando estes candidatos limitados, na 
escolha das áreas profissionais de especialização, às vagas sobrantes que 
resultarem das opções dos candidatos que realizarem a prova em primeira 
chamada. A lista de candidatos admitidos à realização da 2.ª chamada 
será afixada no site da ACSS, I. P., até 24 de novembro de 2014, devendo 
ser apresentado requerimento pelos candidatos até 21 de novembro de 
2014 (data limite de entrada nos serviços da ACSS, I. P.).

6.4 — Os candidatos que não compareçam à realização da prova 
nacional de seriação serão excluídos do concurso.

6.5 — A prova consta de teste com 100 perguntas, a cada uma delas 
correspondendo uma resposta certa entre cinco respostas possíveis, a 
efetuar em duas horas e meia. O teste será classificado na escala de 0 
a 100 valores, sendo cada resposta correta pontuada com 1 (um) valor.

6.6 — Os testes são entregues pelo júri da prova aos respetivos dele-
gados, em envelopes que só serão abertos na presença dos candidatos.

6.7 — Antes do início da prova, são distribuídos os testes e lidas as 
instruções que os acompanham. Os candidatos procedem à leitura da 
folha de rosto e ao preenchimento do talão da folha de respostas que será 
rubricado por um dos delegados presentes. Só após a conclusão destas 
operações começará a correr o tempo previsto em 6.5.

6.8 — Caso a prova não tenha início à hora prevista, o tempo de atraso 
será integralmente compensado.

6.9 — No final da prova, as folhas de resposta serão recolhidas pe-
los delegados do júri presentes. Após conferência e contagem serão 
guardadas em envelopes fechados à vista de dois candidatos, sendo 
depois rubricados e entregues ao júri da prova ou ao representante da 
ACSS, I. P.

6.10 — A matéria do teste incidirá sobre o conhecimento das ciências 
médicas, constando de 20 perguntas sobre cada um dos temas «Aparelho 
Digestivo», «Aparelho Respiratório», «Cardiologia», «Doenças do San-
gue» e «Nefrologia», devendo situar -se num nível de conhecimento que 
sobre estas matérias deve possuir um médico não especialista. O livro 
de estudo aconselhado para a prova é o Harrison’s Principles of Internal 
Medicine, 18.ª edição.

7 — Chaves provisória e definitiva da prova:
7.1 — Nos dias 21 de novembro de 2014 (para a 1.ª chamada) e 28 de 

novembro de 2014 (para a 2.ª chamada), serão publicitadas as chaves 
provisórias dos testes, nos locais e site referidos no ponto 4.1.

7.2 — Os candidatos podem apresentar reclamação à chave provisória 
junto do júri de recurso até aos dias 28 de novembro e 05 de dezembro 
de 2014, para a primeira e segunda chamadas, respetivamente.

7.3 — O júri de recurso só atenderá reclamações às perguntas for-
muladas a título individual e em impressos específicos para o efeito, 
disponíveis para cópia e impressão no site da ACSS, I. P., devendo os 
candidatos utilizar um impresso por cada reclamação.

7.4 — As reclamações às perguntas devem ser remetidas por carta 
registada, com aviso de receção, para:

Internato Médico 2015 — Ano Comum
Av.ª João Crisóstomo, n.º 11
1000 -177 Lisboa

7.5 — As chaves definitivas das provas (1.ª e 2.ª chamadas) serão 
afixadas até 15 de janeiro de 2015, nos locais e site referidos no ponto 4.1.

8 — Listas de admissão, admissão condicionada e exclusão dos can-
didatos:

8.1 — A documentação referida no ponto 5.1 é recebida e organizada 
em processos individuais, sendo a lista provisória de candidatos admi-
tidos, admitidos condicionalmente e excluídos, elaborada por ordem 
alfabética, pela comissão organizadora, prevista no n.º 5 do artigo 39.º, 
da Portaria n.º 251/2011, de 24 de junho, e afixada nos locais e site 
referidos no ponto 4.1, até 10 de outubro de 2014.

8.2 — Da lista referida no número anterior cabe reclamação, a apre-
sentar, no prazo de cinco dias úteis, após a sua afixação, à comissão 
organizadora.

8.3 — Havendo reclamações, estas serão ponderadas e resolvidas, 
sendo a lista definitiva, com as eventuais alterações, afixada até 27 de 
novembro de 2014, nos locais e site referidos em 4.1.

8.4 — Da lista definitiva, os candidatos excluídos podem interpor 
recurso hierárquico, no prazo de cinco dias úteis, para o conselho di-
retivo da ACSS, I. P.

9 — Colocação dos candidatos:
9.1 — Após a realização da prova nacional de seriação, proceder -se -á 

à distribuição dos candidatos pelos estabelecimentos de formação do ano 
comum, de acordo com os seguintes critérios de prioridade:

a) Classificação final obtida na licenciatura ou mestrado integrado 
em medicina;

b) Opções de colocação do candidato;
c) Em caso de igualdade, sorteio.

9.2 — Os candidatos que realizem a prova em 2.ª chamada serão 
distribuídos pelos estabelecimentos de formação sobrantes, para efei-
tos de ingresso no ano comum, de acordo com os critérios referidos 
no ponto anterior. Os candidatos que faltem à segunda chamada serão 
excluídos.

9.3 — As listas de colocação em estabelecimentos de formação do 
ano comum serão divulgadas nos locais e site referidos no ponto 4.1, 
até 8 de dezembro de 2014.

10 — Listas de ordenação e classificação dos candidatos:
10.1 — Até ao dia 21 de janeiro de 2015 será afixada, nos locais e 

site referidos em 4.1, a lista de ordenação e classificação provisória dos 
candidatos, em escala de 0 a 100, da qual constará também a nota de 
licenciatura/mestrado integrado.

10.2 — Os candidatos podem reclamar, até ao dia 30 de janeiro de 
2015 (data limite de entrada nos serviços da ACSS, I. P.), de qualquer 
inexatidão constatada na lista de classificação provisória. Após aprecia-
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ção das reclamações, será elaborada a lista de classificação definitiva, 
que será afixada e publicitada até 9 de fevereiro de 2015, nos locais e site 
referidos em 4.1. Em caso de empate, os candidatos serão seriados por 
ordem alfabética, mas na escolha da área profissional de especialização 
serão colocados em pé de igualdade.

10.3 — Da lista de classificação definitiva cabe recurso a interpor, no 
prazo de 5 dias úteis, para o conselho diretivo da ACSS, I. P.

11 — Júri da prova nacional de seriação:
11.1 — O júri da prova é constituído por médicos, indicados pela 

Ordem dos Médicos, com vínculo ao Serviço Nacional de Saúde, no-
meados por deliberação do conselho diretivo da ACSS, I. P., tendo a 
seguinte composição:

Presidente — Dr. João Fernando Araújo Sequeira
Vogais:
Dr. Carlos Alberto Costa de Noronha Ferreira
Dr.ª Cristina Maria Rego de Freitas Mendes Jorge
Dr. Hélder Filipe Freitas Simões
Dr. José Carlos Candeias Pinheiro Monge
Dr. José Gomes Esteves
Dr. José Guilherme da Silva Cardoso
Dr. Luís Filipe de Oliveira Raposo
Dr.ª Maria Pedro Barata Valadão e Silveira
Dr. Miguel Côrte -Real da Silva Bispo
Dr.ª Patrícia Quadros Branco
Dr.ª Raquel Teixeira dos Santos Domingos
Dr.ª Sofia Cristina de Almeida Helena Lourenço

11.2 — O júri da prova tem as seguintes funções:
a) Elaborar os enunciados da prova (1.ª e 2.ª chamadas);
b) Presidir e coordenar a realização da prova;
c) Emitir parecer sobre outros assuntos relativos ao concurso;
d) Designar delegados nos locais onde se realiza a prova, de entre 

médicos com vínculo ao Serviço Nacional de Saúde, os quais deverão 
agir em conformidade com as orientações por si definidas.

12 — Júri de recurso:
12.1 — O júri de recurso é constituído por médicos indicados pela 

Ordem dos Médicos, com vínculo ao Serviço Nacional de Saúde, no-
meados por deliberação do conselho diretivo da ACSS, I. P., tendo a 
seguinte composição:

Presidente — Prof. Doutor Roberto José Palma dos Reis
Vogais:
Dr. José António de Oliveira Guerra
Dr.ª Beatriz Rodrigues
Dr. Júlio José Almeida Sousa Calaça
Prof. Doutor João Mascarenhas Forjaz de Lacerda
Prof.ª Doutora Paula Pinto

13 — Prova de comunicação médica:
Nos termos do n.º 1 do artigo 42.º da Portaria n.º 251/2011, de 24 de 

junho, que aprova o Regulamento do Internato Médico, os candidatos 
ao internato médico licenciados em medicina, ou possuindo o mestrado 
integrado em medicina, por universidade em que o ensino tenha sido 
ministrado em língua portuguesa estão dispensados da sua realização.

14 — Informação disponível:
14.1 — A informação referente ao concurso de ingresso no Internato 

Médico está disponível no site da ACSS, I. P. (www.acss.min -saude.pt > 
«Destaques» > «Internato Médico»).

14.2 — Os pedidos de informação, relativamente ao presente con-
curso, devem ser formulados, preferencialmente, através do e -mail dos 
Internatos Médicos: im@acss.min -saude.pt.

12 de agosto de 2014. — O Presidente do Conselho Diretivo, João 
Carvalho das Neves.

208037511 

 Administração Regional de Saúde do Centro, I. P.

Aviso n.º 9610/2014

Procedimento simplificado de seleção a nível regional
conducente ao recrutamento de um assistente da área hospitalar

de neurocirurgia da carreira especial médica

Nos termos dos n.os 5 a 7 do artigo 12.º -A do Decreto -Lei n.º 204/2003, 
de 18 de agosto, conjugado com o n.º 2 do artigo 3.º do Decreto -Lei 
n.º 45/2009, de 13 de fevereiro, e ao abrigo do Despacho n.º 8175 -A/2014, 

publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 118, de 23 de junho, 
faz -se público que, por deliberação do Conselho Diretivo da Admi-
nistração Regional de Saúde do Centro, I. P., datada de 17 de julho de 
2014, se encontra aberto, pelo prazo de 10 dias úteis, a contar da data 
da publicação do presente aviso no Diário da República, procedimento 
de recrutamento simplificado destinado ao preenchimento de 1 posto 
de trabalho de assistente da área hospitalar de neurocirurgia da carreira 
especial médica.

1 — Requisitos de admissão
Podem candidatar -se ao procedimento simplificado aberto pelo pre-

sente aviso os médicos detentores do grau de especialista de neuroci-
rurgia, que tenham concluído o respetivo internato médico na 1.ª época 
de 2014.

2 — Prazo de apresentação de candidaturas
Dez dias úteis, contados a partir da data da publicação do presente 

aviso no Diário da República.
3 — Método de seleção
O método de seleção tem por base o resultado da prova de avalia-

ção final do internato médico e de uma entrevista de seleção a reali-
zar para o efeito, nos termos do n.º 5 do artigo 12.º -A do Decreto -Lei 
n.º 203/2004, de 14 de agosto, aditado pelo Decreto -Lei n.º 45/2009, 
de 13 de fevereiro.

4 — Caracterização do posto de trabalho
Ao posto de trabalho cuja ocupação aqui se pretende, corresponde 

o conteúdo funcional estabelecido no artigo 11.º do Decreto -Lei 
n.º 176/2009, de 4 de agosto, conjugado com os artigo 7.º -A, daquele 
diploma legal, aditado pelo artigo 2.º do Decreto -Lei n.º 266 -D/2012, 
de 31 de dezembro.

5 — Remuneração
A remuneração base mensal ilíquida a atribuir corresponde à remune-

ração de ingresso na categoria de assistente para os trabalhadores com 
relação jurídica de emprego público, no regime de 40 horas semanais. 
Nos termos do artigo 70.º da Lei n.º 83 -C/2013, de 31 de dezembro, 
durante o ano de 2014, os níveis retributivos, incluindo suplementos 
remuneratórios, dos trabalhadores da carreira médica com contrato 
de trabalho no âmbito dos estabelecimentos ou serviços do Serviço 
Nacional de Saúde com a natureza de entidade pública empresarial, 
celebrados após 1 de janeiro de 2014, não podem ser superiores aos 
dos correspondentes trabalhadores com contrato de trabalho em funções 
públicas inseridos na carreira especial médica, na sua proporção para o 
regime de 40 horas semanais.

6 — Local de trabalho
Centro Hospitalar Tondela -Viseu, E. P. E.: 1 posto de trabalho.
7 — Prazo de validade
O procedimento de recrutamento simplificado aberto pelo presente 

aviso é válido para a ocupação do posto de trabalho acima enunciado, 
terminando com o seu preenchimento.

8 — Legislação aplicável
O procedimento de recrutamento simplificado aberto pelo presente 

aviso rege -se pelo disposto nos n.os 5 a 7 do artigo 12.º -A do Decreto-
-Lei n.º 203/2004, de 18 de agosto, aplicáveis por remissão do n.º 2 
do artigo 3.º do Decreto -Lei n.º 45/2009, de 13 de fevereiro e pelos 
Decretos -Leis n.os 176/2009, de 4 de agosto, alterado pelo Decreto -Lei 
n.º 266 -D/2012, de 31 de dezembro.

9 — Horário de trabalho
O período normal de trabalho é de 40 horas semanais.
10 — Formalização das candidaturas
10.1 — As candidaturas deverão ser formalizadas mediante reque-

rimento dirigido ao Presidente do Conselho Diretivo da Administra-
ção Regional de Saúde do Centro, I. P., podendo ser entregues dire-
tamente nas suas instalações, sitas na Alameda Júlio Henriques, s/n, 
3001 -553 Coimbra, nos períodos compreendidos entre as 09 horas e as 
12h30 e entre as 14 horas e as 17 horas, ou remetido pelo correio, para 
a mesma morada, por carta registada com aviso de receção.

10.2 — Do requerimento devem constar os seguintes elementos:
a) Identificação do requerente (nome, estado, naturalidade, número 

e data do bilhete de identidade/cartão de cidadão, residência, código 
postal, endereço eletrónico e telefone);

b) Pedido para ser admitido ao concurso;
c) Identificação do concurso, mediante indicação da especialidade 

hospitalar, data e página do Diário da República onde se encontra 
publicado o presente aviso;

d) Identificação dos documentos que instruem o requerimento, bem 
como a sua sumária caracterização;

e) Natureza do vínculo e estabelecimento ou serviço em que se en-
contra a exercer funções;

f) Endereço para onde deve ser remetido qualquer expediente relativo 
ao procedimento de recrutamento.
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10.3 — A candidatura deverá ser acompanhada dos seguintes ele-
mentos:

a) Documento comprovativo do grau de especialista na área de exer-
cício profissional a que respeita o concurso, com indicação do resul-
tado quantitativo da prova de avaliação final do respetivo internato 
médico;

b) Documento comprovativo do cumprimento dos deveres militares 
ou de serviço cívico, quando obrigatório;

c) Declaração a assegurar que possui robustez física e o perfil psíquico 
exigido para o exercício das correspondentes funções profissionais de 
acordo com o constante no artigo 1.º do Decreto -Lei n.º 242/2009, de 
16 de setembro;

d) Certificado do registo criminal;
e) Documento comprovativo de inscrição na Ordem dos Médicos;
f) Fotocópia do Bilhete de Identidade/Cartão do Cidadão;
g) Curriculum que, embora elaborado em modelo europeu, proceda a 

uma descrição sucinta das atividades desenvolvidas, num total máximo 
de 10 páginas, assinado e rubricado pelo interessado, bem como pelo 
respetivo orientador de formação.

10.4 — A apresentação dos documentos referidos nas alíneas b) a 
e) do ponto anterior pode ser substituída por declaração no requeri-
mento, sob compromisso de honra e em alíneas separadas, da situação 
precisa em que o candidato se encontra relativamente a cada um desses 
requisitos.

11 — Composição e identificação do Júri

Presidente — Dr. Francisco José Oliveira Cabrita, Assistente de Neu-
rocirurgia do Centro Hospitalar Tondela -Viseu, E. P. E.;

1.º Vogal efetivo — Dr.ª Maria João Bértolo Frade, Assistente 
Graduada de Neurocirurgia do Centro Hospitalar e Universitário de 
Coimbra, E. P. E., que substituirá o presidente do júri nas suas faltas 
e impedimentos;

2.º Vogal efetivo — Dr. Ricardo Jorge Henriques Negrão Pereira, 
Assistente de Neurocirurgia do Centro Hospitalar e Universitário de 
Coimbra, E. P. E.;

1.º Vogal suplente — Dr. Jorge Manuel Gonçalves, Assistente 
Graduado de Neurocirurgia do Centro Hospitalar e Universitário de 
Coimbra, E. P. E.;

2.º Vogal suplente — Dr. Armando Jorge de Jesus Lopes, As-
sistente de Neurocirurgia do Centro Hospitalar e Universitário de 
Coimbra, E. P. E.

12 — Afixação da lista de candidatos admitidos e excluídos
A lista de candidatos admitidos e excluídos será afixada nas instalações 

da Administração Regional de Saúde do Centro, I. P., sitas na Alameda 
Júlio Henriques, s/n, 3001 -553 Coimbra, e disponibilizada no site da 
ARSC, I. P., no endereço eletrónico www.arscentro.min -saude.pt.

13 — Lista de classificação final
A lista de classificação final será publicada na 2.ª série do Diário 

da República.
14 — Igualdade de oportunidades no acesso ao emprego
Em cumprimento da alínea h) do artigo 9.º da Constituição, a Ad-

ministração Pública promove ativamente uma política de igualdade 
de oportunidades entre homens e mulheres no acesso ao emprego e na 
progressão profissional, providenciando escrupulosamente no sentido 
de evitar toda e qualquer forma de discriminação.

14 de agosto de 2014. — O Presidente do Conselho Diretivo da 
ARSC,I. P., José Manuel Azenha Tereso.

208037285 

 Aviso n.º 9611/2014

Procedimento simplificado de seleção a nível regional
conducente ao recrutamento de quatro assistentes

da área hospitalar de cardiologia da carreira especial médica
Nos termos dos n.os 5 a 7 do artigo 12.º -A do Decreto -Lei n.º 204/2003, 

de 18 de agosto, conjugado com o n.º 2 do artigo 3.º do Decreto -Lei 
n.º 45/2009, de 13 de fevereiro, e ao abrigo do Despacho n.º 8175 -A/2014, 
publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 118, de 23 de junho, 
faz -se público que, por deliberação do Conselho Diretivo da Admi-
nistração Regional de Saúde do Centro, I. P., datada de 17 de julho de 
2014, se encontra aberto, pelo prazo de 10 dias úteis, a contar da data 
da publicação do presente aviso no Diário da República, procedimento 
de recrutamento simplificado destinado ao preenchimento de 4 postos 

de trabalho de assistente da área hospitalar de cardiologia da carreira 
especial médica.

1 — Requisitos de admissão
Podem candidatar -se ao procedimento simplificado aberto pelo pre-

sente aviso os médicos detentores do grau de especialista de cardiologia, 
que tenham concluído o respetivo internato médico na 1.ª época de 
2014.

2 — Prazo de apresentação de candidaturas
Dez dias úteis, contados a partir da data da publicação do presente 

aviso no Diário da República.
3 — Método de seleção
O método de seleção tem por base o resultado da prova de avalia-

ção final do internato médico e de uma entrevista de seleção a reali-
zar para o efeito, nos termos do n.º 5 do artigo 12.º -A do Decreto -Lei 
n.º 203/2004, de 14 de agosto, aditado pelo Decreto -Lei n.º 45/2009, 
de 13 de fevereiro.

4 — Caracterização dos postos de trabalho
Aos postos de trabalho cuja ocupação aqui se pretende, corres-

ponde o conteúdo funcional estabelecido no artigo 11.º do Decreto -Lei 
n.º 176/2009, de 4 de agosto, conjugado com os artigo 7.º -A, daquele 
diploma legal, aditado pelo artigo 2.º do Decreto -Lei n.º 266 -D/2012, 
de 31 de dezembro.

5 — Remuneração
A remuneração base mensal ilíquida a atribuir corresponde à remune-

ração de ingresso na categoria de assistente para os trabalhadores com 
relação jurídica de emprego público, no regime de 40 horas semanais. 
Nos termos do artigo 70.º da Lei n.º 83 -C/2013, de 31 de dezembro, 
durante o ano de 2014, os níveis retributivos, incluindo suplementos 
remuneratórios, dos trabalhadores da carreira médica com contrato 
de trabalho no âmbito dos estabelecimentos ou serviços do Serviço 
Nacional de Saúde com a natureza de entidade pública empresarial, 
celebrados após 1 de janeiro de 2014, não podem ser superiores aos 
dos correspondentes trabalhadores com contrato de trabalho em funções 
públicas inseridos na carreira especial médica, na sua proporção para o 
regime de 40 horas semanais.

6 — Local de trabalho
Centro Hospitalar da Cova da Beira, E. P. E.: 1 posto de trabalho;
Centro Hospitalar do Baixo Vouga, E. P. E.: 1 posto de trabalho;
Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra, E. P. E.: 1 posto de 

trabalho;
Hospital Distrital da Figueira da Foz, E. P. E.: 1 posto de trabalho.

7 — Prazo de validade
O procedimento de recrutamento simplificado aberto pelo presente 

aviso é válido para a ocupação dos postos de trabalho acima enunciados, 
terminando com o seu preenchimento.

8 — Legislação aplicável
O procedimento de recrutamento simplificado aberto pelo presente 

aviso rege -se pelo disposto nos n.os 5 a 7 do artigo 12.º -A do Decreto-
-Lei n.º 203/2004, de 18 de agosto, aplicáveis por remissão do n.º 2 
do artigo 3.º do Decreto -Lei n.º 45/2009, de 13 de fevereiro e pelos 
Decretos -Leis n.os 176/2009, de 4 de agosto, alterado pelo Decreto -Lei 
n.º 266 -D/2012, de 31 de dezembro.

9 — Horário de trabalho
O período normal de trabalho é de 40 horas semanais.
10 — Formalização das candidaturas
10.1 — As candidaturas deverão ser formalizadas mediante reque-

rimento dirigido ao Presidente do Conselho Diretivo da Administra-
ção Regional de Saúde do Centro, I. P., podendo ser entregues dire-
tamente nas suas instalações, sitas na Alameda Júlio Henriques, s/n, 
3001 -553 Coimbra, nos períodos compreendidos entre as 09 horas e as 
12h30 e entre as 14 horas e as 17 horas, ou remetido pelo correio, para 
a mesma morada, por carta registada com aviso de receção.

10.2 — Do requerimento devem constar os seguintes elementos:
a) Identificação do requerente (nome, estado, naturalidade, número 

e data do bilhete de identidade/cartão de cidadão, residência, código 
postal, endereço eletrónico e telefone);

b) Pedido para ser admitido ao concurso;
c) Identificação do concurso, mediante indicação da especialidade 

hospitalar, data e página do Diário da República onde se encontra 
publicado o presente aviso;

d) Identificação dos documentos que instruem o requerimento, bem 
como a sua sumária caracterização;

e) Natureza do vínculo e estabelecimento ou serviço em que se en-
contra a exercer funções;

f) Endereço para onde deve ser remetido qualquer expediente relativo 
ao procedimento de recrutamento.
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10.3 — A candidatura deverá ser acompanhada dos seguintes ele-
mentos:

a) Documento comprovativo do grau de especialista na área de exer-
cício profissional a que respeita o concurso, com indicação do resul-
tado quantitativo da prova de avaliação final do respetivo internato 
médico;

b) Documento comprovativo do cumprimento dos deveres militares 
ou de serviço cívico, quando obrigatório;

c) Declaração a assegurar que possui robustez física e o perfil psíquico 
exigido para o exercício das correspondentes funções profissionais de 
acordo com o constante no artigo 1.º do Decreto -Lei n.º 242/2009, de 
16 de setembro;

d) Certificado do registo criminal;
e) Documento comprovativo de inscrição na Ordem dos Médicos;
f) Fotocópia do Bilhete de Identidade/Cartão do Cidadão;
g) Curriculum que, embora elaborado em modelo europeu, proceda a 

uma descrição sucinta das atividades desenvolvidas, num total máximo 
de 10 páginas, assinado e rubricado pelo interessado, bem como pelo 
respetivo orientador de formação.

10.4 — A apresentação dos documentos referidos nas alíneas b) a 
e) do ponto anterior pode ser substituída por declaração no requeri-
mento, sob compromisso de honra e em alíneas separadas, da situação 
precisa em que o candidato se encontra relativamente a cada um desses 
requisitos.

11 — Composição e identificação do Júri
Presidente — Dr. Guilherme Augusto Mariano Pego, Assistente Gra-

duado Sénior de Cardiologia do Centro Hospitalar e Universitário de 
Coimbra, E. P. E.;

1.º Vogal efetivo — Dr. Luís Domingos Varandas Elvas, Assistente 
Graduado de Cardiologia do Centro Hospitalar e Universitário de 
Coimbra, E. P. E., que substituirá o presidente do júri nas suas faltas 
e impedimentos;

2.º Vogal efetivo — Dr.ª Maria João Soares Vidigal Teixeira Ferreira, 
Assistente Graduada de Cardiologia do Centro Hospitalar e Universitário 
de Coimbra, E. P. E.;

1.º Vogal suplente — Dr. Francisco José Santos Gonçalves, Assis-
tente Graduado de Cardiologia do Centro Hospitalar e Universitário 
de Coimbra, E. P. E.;

2.º Vogal suplente — Dr. Luís Filipe Loureiro Santarém Semedo, 
Assistente Graduado de Cardiologia do Hospital Distrital da Figueira 
da Foz, E. P. E.

12 — Afixação da lista de candidatos admitidos e excluídos
A lista de candidatos admitidos e excluídos será afixada nas instalações 

da Administração Regional de Saúde do Centro, I. P., sitas na Alameda 
Júlio Henriques, s/n, 3001 -553 Coimbra, e disponibilizada no site da 
ARSC, I. P., no endereço eletrónico www.arscentro.min -saude.pt.

13 — Lista de classificação final
A lista de classificação final será publicada na 2.ª série do Diário 

da República.
14 — Igualdade de oportunidades no acesso ao emprego
Em cumprimento da alínea h) do artigo 9.º da Constituição, a Ad-

ministração Pública promove ativamente uma política de igualdade 
de oportunidades entre homens e mulheres no acesso ao emprego e na 
progressão profissional, providenciando escrupulosamente no sentido 
de evitar toda e qualquer forma de discriminação.

18 de agosto de 2014. — O Presidente do Conselho Diretivo da 
ARSC, I. P., José Manuel Azenha Tereso.

208038208 

 Aviso n.º 9612/2014

Procedimento simplificado de seleção a nível regional conducente 
ao recrutamento de um assistente da área

hospitalar de cirurgia vascular da carreira especial médica
Nos termos dos n.os 5 a 7 do artigo 12.º -A do Decreto -Lei n.º 204/2003, 

de 18 de agosto, conjugado com o n.º 2 do artigo 3.º do Decreto -Lei 
n.º 45/2009, de 13 de fevereiro, e ao abrigo do Despacho n.º 8175 -A/2014, 
publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 118, de 23 de junho, 
faz -se público que, por deliberação do Conselho Diretivo da Admi-
nistração Regional de Saúde do Centro, I. P., datada de 17 de julho de 
2014, se encontra aberto, pelo prazo de 10 dias úteis, a contar da data 
da publicação do presente aviso no Diário da República, procedimento 
de recrutamento simplificado destinado ao preenchimento de 1 posto de 
trabalho de assistente da área hospitalar de cirurgia vascular da carreira 
especial médica.

1 — Requisitos de admissão
Podem candidatar -se ao procedimento simplificado aberto pelo pre-

sente aviso os médicos detentores do grau de especialista de cirurgia 
vascular, que tenham concluído o respetivo internato médico na 1.ª época 
de 2014.

2 — Prazo de apresentação de candidaturas
Dez dias úteis, contados a partir da data da publicação do presente 

aviso no Diário da República.
3 — Método de seleção
O método de seleção tem por base o resultado da prova de avalia-

ção final do internato médico e de uma entrevista de seleção a reali-
zar para o efeito, nos termos do n.º 5 do artigo 12.º -A do Decreto -Lei 
n.º 203/2004, de 14 de agosto, aditado pelo Decreto -Lei n.º 45/2009, 
de 13 de fevereiro.

4 — Caracterização do posto de trabalho
Ao posto de trabalho cuja ocupação aqui se pretende, corresponde 

o conteúdo funcional estabelecido no artigo 11.º do Decreto -Lei 
n.º 176/2009, de 4 de agosto, conjugado com os artigo 7.º -A, daquele 
diploma legal, aditado pelo artigo 2.º do Decreto -Lei n.º 266 -D/2012, 
de 31 de dezembro.

5 — Remuneração
A remuneração base mensal ilíquida a atribuir corresponde à remune-

ração de ingresso na categoria de assistente para os trabalhadores com 
relação jurídica de emprego público, no regime de 40 horas semanais. 
Nos termos do artigo 70.º da Lei n.º 83 -C/2013, de 31 de dezembro, 
durante o ano de 2014, os níveis retributivos, incluindo suplementos 
remuneratórios, dos trabalhadores da carreira médica com contrato 
de trabalho no âmbito dos estabelecimentos ou serviços do Serviço 
Nacional de Saúde com a natureza de entidade pública empresarial, 
celebrados após 1 de janeiro de 2014, não podem ser superiores aos 
dos correspondentes trabalhadores com contrato de trabalho em funções 
públicas inseridos na carreira especial médica, na sua proporção para o 
regime de 40 horas semanais.

6 — Local de trabalho
Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra, E. P. E.: 1 posto de 

trabalho.
7 — Prazo de validade
O procedimento de recrutamento simplificado aberto pelo presente 

aviso é válido para a ocupação do posto de trabalho acima enunciado, 
terminando com o seu preenchimento.

8 — Legislação aplicável
O procedimento de recrutamento simplificado aberto pelo presente 

aviso rege -se pelo disposto nos n.os 5 a 7 do artigo 12.º -A do Decreto-
-Lei n.º 203/2004, de 18 de agosto, aplicáveis por remissão do n.º 2 
do artigo 3.º do Decreto -Lei n.º 45/2009, de 13 de fevereiro e pelos 
Decretos -Leis n.os 176/2009, de 4 de agosto, alterado pelo Decreto -Lei 
n.º 266 -D/2012, de 31 de dezembro.

9 — Horário de trabalho
O período normal de trabalho é de 40 horas semanais.
10 — Formalização das candidaturas
10.1 — As candidaturas deverão ser formalizadas mediante reque-

rimento dirigido ao Presidente do Conselho Diretivo da Administra-
ção Regional de Saúde do Centro, I. P., podendo ser entregues dire-
tamente nas suas instalações, sitas na Alameda Júlio Henriques, s/n, 
3001 -553 Coimbra, nos períodos compreendidos entre as 09 horas e as 
12h30 e entre as 14 horas e as 17 horas, ou remetido pelo correio, para 
a mesma morada, por carta registada com aviso de receção.

10.2 — Do requerimento devem constar os seguintes elementos:
a) Identificação do requerente (nome, estado, naturalidade, número 

e data do bilhete de identidade/cartão de cidadão, residência, código 
postal, endereço eletrónico e telefone);

b) Pedido para ser admitido ao concurso;
c) Identificação do concurso, mediante indicação da especialidade 

hospitalar, data e página do Diário da República onde se encontra 
publicado o presente aviso;

d) Identificação dos documentos que instruem o requerimento, bem 
como a sua sumária caracterização;

e) Natureza do vínculo e estabelecimento ou serviço em que se en-
contra a exercer funções;

f) Endereço para onde deve ser remetido qualquer expediente relativo 
ao procedimento de recrutamento.

10.3 — A candidatura deverá ser acompanhada dos seguintes ele-
mentos:

a) Documento comprovativo do grau de especialista na área de exer-
cício profissional a que respeita o concurso, com indicação do resul-
tado quantitativo da prova de avaliação final do respetivo internato 
médico;

b) Documento comprovativo do cumprimento dos deveres militares 
ou de serviço cívico, quando obrigatório;
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c) Declaração a assegurar que possui robustez física e o perfil psíquico 
exigido para o exercício das correspondentes funções profissionais de 
acordo com o constante no artigo 1.º do Decreto -Lei n.º 242/2009, de 
16 de setembro;

d) Certificado do registo criminal;
e) Documento comprovativo de inscrição na Ordem dos Médicos;
f) Fotocópia do Bilhete de Identidade/Cartão do Cidadão;
g) Curriculum que, embora elaborado em modelo europeu, proceda a 

uma descrição sucinta das atividades desenvolvidas, num total máximo 
de 10 páginas, assinado e rubricado pelo interessado, bem como pelo 
respetivo orientador de formação.

10.4 — A apresentação dos documentos referidos nas alíneas b) a 
e) do ponto anterior pode ser substituída por declaração no requeri-
mento, sob compromisso de honra e em alíneas separadas, da situação 
precisa em que o candidato se encontra relativamente a cada um desses 
requisitos.

11 — Composição e identificação do Júri
Presidente — Dr. António José Silvestre Albuquerque Matos, As-

sistente Graduado Sénior de Cirurgia Vascular do Centro Hospitalar e 
Universitário de Coimbra, E. P. E.

1.º Vogal efetivo — Dr. Óscar Manuel Correia Gonçalves, Assistente 
Graduado Sénior de Cirurgia Vascular do Centro Hospitalar e Universi-
tário de Coimbra, E. P. E., que substituirá o presidente do júri nas suas 
faltas e impedimentos.

2.º Vogal efetivo — Dr. Manuel José Almeida Sousa Rodrigues Fon-
seca, Assistente Graduado de Cirurgia Vascular do Centro Hospitalar e 
Universitário de Coimbra, E. P. E.

1.º Vogal suplente — Dr. João António Soares Alegrio, Assistente 
Graduado de Cirurgia Vascular do Centro Hospitalar e Universitário 
de Coimbra, E. P. E.

2.º Vogal suplente — Dr. Gabriel Maria Dias Teixeira Costa Anacleto, 
Assistente Graduado de Cirurgia Vascular do Centro Hospitalar e Uni-
versitário de Coimbra, E. P. E.

12 — Afixação da lista de candidatos admitidos e excluídos
A lista de candidatos admitidos e excluídos será afixada nas insta-

lações da Administração Regional de Saúde do Centro, I. P., sitas na 
Alameda Júlio Henriques, s/n, 3001 -553 Coimbra, e disponibilizada 
no site da ARSC, I. P., no endereço eletrónico www.arscentro.min-
-saude.pt.

13 — Lista de classificação final
A lista de classificação final será publicada na 2.ª série do Diário 

da República.
14 — Igualdade de oportunidades no acesso ao emprego
Em cumprimento da alínea h) do artigo 9.º da Constituição, a Ad-

ministração Pública promove ativamente uma política de igualdade 
de oportunidades entre homens e mulheres no acesso ao emprego e na 
progressão profissional, providenciando escrupulosamente no sentido 
de evitar toda e qualquer forma de discriminação.

18 de agosto de 2014. — O Presidente do Conselho Diretivo da 
ARSC, I. P., José Manuel Azenha Tereso.

208038379 

 Administração Regional de Saúde 
de Lisboa e Vale do Tejo, I. P.

Aviso (extrato) n.º 9613/2014
Nos termos do disposto nos n.os 2 e 3 do artigo 214.º da Lei Geral da 

Função Pública, anexa à Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, conjugado 
com o disposto na alínea d) do n.º 1 do artigo 70.º do Código do Pro-
cedimento Administrativo, fica por este meio notificada Lara Ingrid 
Sena Carvalho Lima, interna de medicina geral e familiar, a exercer 
funções na Unidade de Saúde Familiar Vale Sorraia do Centro de 
Saúde de Coruche, integrado no ACES Lezíria, de que, contra si, se 
encontra pendente o processo disciplinar n.º 2/2014, apenso ao pro-
cesso disciplinar n.º 4/2013, a correr seus trâmites no ACES Lezíria, 
da Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo, IP, 
dispondo do prazo de 30 dias úteis para apresentar defesa à acusação 
contra si deduzida, contado nos termos do artigo 72.º do Código do 
Procedimento Administrativo.

1 de agosto de 2014. — O Vogal do Conselho Diretivo da Admi-
nistração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo, I. P., Dr. Pedro 
Emanuel Ventura Alexandre.

208037828 

 Centro Hospitalar do Oeste

Aviso (extrato) n.º 9614/2014
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 na sequên-
cia de procedimento concursal, foi celebrado contrato de trabalho em 
funções públicas por tempo indeterminado, com efeitos a 16 de junho 
de 2014, com a Assistente de Medicina Interna, da carreira especial 
médica — área hospitalar, Dra. D’Jalma Karina da Silva e Sousa, em 
regime de 40 horas semanais, ficando a auferir a remuneração base 
mensal ilíquida de € 2.746,24 (dois mil setecentos e quarenta e seis euros 
e vinte e quatro cêntimos), correspondente ao nível remuneratório 45, 
1.ª posição remuneratória.

14 de agosto de 2014. — O Presidente do Conselho de Administração, 
Dr. Carlos Manuel Ferreira de Sá.

208036094 

 Instituto Nacional de Saúde 
Doutor Ricardo Jorge, I. P.

Despacho (extrato) n.º 10873/2014
Por despacho de 16 de abril de 2014 do Vogal do Conselho Diretivo, 

Eng. José Maria Albuquerque:
Paulo José de Morais Simão Baptista Pereira, investigador auxiliar 

da carreira de investigação científica, do mapa de pessoal deste Insti-
tuto — concedida a equiparação a bolseiro no país, com dispensa total 
do exercício de funções, nos termos do Decreto-Lei n.º 272/88, de 3 de 
agosto, pelo período de 3 meses, a contar de 18 de agosto de 2014.

18 de agosto de 2014. — A Diretora de Gestão de Recursos Humanos, 
Paula Caires da Luz.

208039391 

 MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CIÊNCIA

Gabinete do Ministro

Despacho n.º 10874/2014
Considerando que a Comissão de Recrutamento e Seleção para a Ad-

ministração Pública (CReSAP) concluiu o procedimento concursal para 
o cargo de Subdiretor-Geral da Educação do Ministério da Educação e 
Ciência, em obediência às regras de recrutamento, seleção e provimento 
dos cargos de direção superior da Administração Pública consagradas 
no estatuto do pessoal dirigente;

Considerando que, nos termos previstos no n.º 6 do artigo 19.º da Lei 
n.º 2/2004, de 15 de janeiro, que aprova o estatuto do pessoal dirigente 
dos serviços e organismos da administração central, regional e local do 
Estado, alterada e republicada pela Lei n.º 64/2011, de 22 de dezembro, 
o júri do mencionado procedimento concursal apresentou proposta de 
designação indicando três candidatos, entre os quais Pedro Tiago Dantas 
Machado da Cunha, determino o seguinte:

1 — Ao abrigo do disposto no n.º 8 do artigo 19.º da Lei n.º 2/2004, de 
15 de janeiro, que aprova o estatuto do pessoal dirigente dos serviços e 
organismos da administração central, regional e local do Estado, alterada 
e republicada pela Lei n.º 64/2011, de 22 de dezembro, designo o mestre 
Pedro Tiago Dantas Machado da Cunha para exercer, em comissão de 
serviço, o cargo de Subdiretor -Geral da Educação do Ministério da 
Educação e Ciência, cuja síntese curricular constitui anexo ao presente 
despacho.

2 — O presente despacho produz efeitos a 11 de agosto de 2014.
13 de agosto de 2014. — O Ministro da Educação e Ciência, Nuno 

Paulo de Sousa Arrobas Crato.

Síntese Curricular
de Pedro Tiago Dantas Machado da Cunha

Pedro Tiago Dantas Machado da Cunha
Nascido em Lisboa, 16 de julho de 1973.
Formação Académica:
Mestrado em Psicologia, Especialidade em Psicologia Educacional, 

Instituto Superior de Psicologia Aplicada, Instituto Universitário;
Licenciatura em Psicologia Educacional, Instituto Superior de Psico-

logia Aplicada, Instituto Universitário.
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Formação Profissional e Complementar:
Curso Avançado de Gestão Pública (CAGEP), realizado em 2013 no 

INA — Direção -Geral da Qualificação dos Trabalhadores em Funções 
Públicas;

Formação complementar nas áreas de necessidades educativas espe-
ciais, aprendizagem da leitura e escrita, orientação escolar e profissional, 
prevenção de comportamentos de risco, desenvolvimento comunitário 
urbano, multiculturalismo e gestão da diversidade.

Experiência profissional:
Subdiretor -Geral da Direção -Geral da Educação, desde março de 

2012;
Subdiretor -Geral da Direção -Geral de Inovação e de Desenvolvimento 

Curricular, entre setembro de 2010 e março de 2012;
Coordenador da Equipa de Educação do Programa de Desenvolvi-

mento Comunitário Urbano — K’ CIDADE, da Fundação Aga Khan 
Portugal, entre janeiro de 2008 e setembro de 2010;

Diretor do Programa K’ CIDADE, da Fundação Aga Khan Portugal, 
entre 2005 e 2008;

Docente na formação inicial de docentes de 1.º ciclo, entre 2008 e 
2010;

Assessor do Vereador da Educação e Juventude da Câmara Municipal 
de Vila Franca de Xira, entre 2003 e 2004;

Coordenador do Centro Comunitário de Arcena (Alverca) e Técnico 
Superior no Plano Integrado de Prevenção das Toxicodependências do 
Município de Vila Franca de Xira, entre 2000 e 2004;

Psicólogo Educacional no Serviço de Psicologia e Orientação do 
Agrupamento de Escolas de Atouguia da Baleia, entre 1998 e 2000.

208039253 

 Despacho n.º 10875/2014
Considerando que a Comissão de Recrutamento e Seleção para a 

Administração Pública (CReSAP) concluiu o procedimento concursal 
para o cargo de Diretor-Geral da Educação do Ministério da Educação e 
Ciência, em obediência às regras de recrutamento, seleção e provimento 
dos cargos de direção superior da Administração Pública consagradas 
no estatuto do pessoal dirigente;

Considerando que, nos termos previstos no n.º 6 do artigo 19.º da Lei n.º 
2/2004, de 15 de janeiro, que aprova o estatuto do pessoal dirigente dos serviços 
e organismos da administração central, regional e local do Estado, alterada e 
republicada pela Lei n.º 64/2011, de 22 de dezembro, o júri do mencionado 
procedimento concursal apresentou proposta de designação indicando três 
candidatos, entre os quais Fernando José Egídio Reis, determino o seguinte:

1 — Ao abrigo do disposto no n.º 8 do artigo 19.º da Lei n.º 2/2004, de 
15 de janeiro, que aprova o estatuto do pessoal dirigente dos serviços e 
organismos da administração central, regional e local do Estado, alterada 
e republicada pela Lei n.º 64/2011, de 22 de dezembro, designo o doutor 
Fernando José Egídio Reis para exercer, em comissão de serviço, o cargo 
de Diretor-Geral da Educação do Ministério da Educação e Ciência, cuja 
síntese curricular constitui anexo ao presente despacho.

2 — O presente despacho produz efeitos a 11 de agosto de 2014.
18 de agosto de 2014. — O Ministro da Educação e Ciência, Nuno 

Paulo de Sousa Arrobas Crato.

Síntese Curricular de Fernando José Egídio Reis
Fernando José Egídio Reis
Nascido em Fátima, 16 de janeiro de 1960.

Formação Académica:
Doutoramento em História e Filosofia das Ciências, pela Faculdade 

de Ciências e Tecnologia da Universidade Nova de Lisboa, 2007. Título 
da dissertação: «Os Periódicos Portugueses de Emigração (1808-1822) 
-as ciências e a transformação do país»;

Mestrado em História e Filosofia das Ciências, pela Faculdade de 
Ciências e Tecnologia da Universidade Nova de Lisboa, 1999. Título 
da dissertação: «A Divulgação Científica em Periódicos Enciclopédicos 
Portugueses, 1779-1820»;

Curso de Formação Especializada em Administração Educacional, 
pela Universidade Lusófona, 1999;

Profissionalização em Serviço, pela Universidade Aberta, 1990;
Licenciatura em História pela Faculdade de Letras da Universidade 

de Lisboa, 1982. 

Formação Profissional:
Curso Avançado de Gestão Pública (CAGEP), realizado em 2012 no 

INA -Direção-Geral da Qualificação dos Trabalhadores em Funções 
Públicas.

Experiência Profissional:
Diretor-Geral da Direção-Geral da Educação, do Ministério da Educa-

ção e Ciência, nomeado em regime de substituição, desde 1 de fevereiro 
de 2012;

Diretor-geral da Direção-Geral de Inovação e Desenvolvimento Cur-
ricular, do Ministério da Educação e Ciência, nomeado em regime de 
substituição, entre 4 de agosto de 2011 e 31 de janeiro de 2012;

Adjunto do Ministro da Educação e Ciência, nomeado em regime de 
comissão de serviço, entre 21 de junho de 2011 e 3 de agosto de 2011;

Professor de História desde o ano letivo de 1982/83. Integrado, desde 
o ano letivo de 1991/1992, no Quadro da Escola Secundária Cacilhas-
Tejo, em Almada;

Investigador do Centro Interuniversitário de História das Ciências 
e da Tecnologia, anterior Centro de Investigação em História e Filo-
sofia da Ciência e da Tecnologia, Departamento de Ciências Sociais 
Aplicadas, Faculdade de Ciências e Tecnologia, Universidade Nova de 
Lisboa, desde 1997;

Investigador do projeto de investigação «Folheando jornais: uma 
janela aberta para as representações de ciência e tecnologia na imprensa 
periódica portuguesa (1900-1926)», coordenado pela Profª. Doutora Ana 
Simões, da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, e apoiado 
pela FCT -Fundação para a Ciência e a Tecnologia, entre 2008 e 2011;

Colaborador do Ministério da Educação, entre os anos letivos de 
2007/2008 e 20010/2011, na área disciplinar de História do 3.º ciclo 
do Ensino Básico e do Ensino Secundário e formador de professores 
supervisores e classificadores de provas de avaliação externa;

Colaborador do Centro Virtual Camões, do Instituto Camões, na 
Base de Dados online «Ciência em Portugal, Personagens e Episódios», 
entre 2001 e 2008;

Formador de professores desde 1997, em diversos centros de formação 
nas seguintes áreas: Didática Específica da História, Avaliação Externa 
e Tecnologias Educativas;

Exercício de diversos cargos nas escolas, a par da atividade letiva: 
diretor de turma, delegado de grupo disciplinar, membro do Conselho 
Pedagógico, assessor do Conselho Diretivo para os cursos noturnos, co-
ordenador do Projeto Educativo de Escola, coordenador da Área-Escola, 
membro da Assembleia de Escola, membro do Conselho Geral Transi-
tório, coordenador de diversos projetos curriculares e de complemento 
curricular, relator de avaliação de desempenho de docentes.

208039383 

 Direção-Geral dos Estabelecimentos Escolares

Agrupamento de Escolas Gardunha e Xisto, Fundão

Despacho (extrato) n.º 10876/2014
Por Despacho da Diretora deste Agrupamento de Escolas, no uso da 

competência delegada através do n.º 1.1 do Despacho n.º 4776/2012, 
de 04 de abril da Diretora Regional de Educação do Centro, publicado 
no Diário da República 2.ª série, n.º 68 de 04 de abril de 2012, foi ho-
mologado o contrato referente ao ano letivo 2013/2014 da docente com 
Contrato a Termo Resolutivo, celebrado nos termos da Lei n.º 59/2008 
de 11 de setembro, decorrente de procedimento concursal, previsto no 
Decreto -Lei n.º 132/2012, de 27 de junho: 

Grupo Nome

999 Rita Maria Maniés Roque Lima Raposo.

 14 agosto de 2014. — A Diretora, Maria Cândida Marques Brito.
208036256 

 Agrupamento de Escolas de Pedrouços, Maia

Aviso (extrato) n.º 9615/2014
Sérgio Manuel Moreira Almeida, Diretor do Agrupamento de Escolas 

de Pedrouços, faz saber que, nos termos do estipulado no n.º 4 e 5 do 
artigo 12.º, da Portaria n.º 756/2009, de 14 de julho, renova o período de 
vigência do exercício de funções de professor bibliotecário por um ano 
ao docente do grupo 520, Pedro Miguel da Cunha Queijo, com efeitos 
a partir de 1 de setembro de 2014.

18 de agosto de 2014. — O Diretor, Sérgio Manuel Moreira Almeida.
208037293 
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 MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CIÊNCIA 
E MUNICÍPIO DE VALE DE CAMBRA

Acordo n.º 14/2014

Acordo de colaboração
Primeiro outorgante: Direção -Geral dos Estabelecimentos Escola-

res (DGEsTE), representada pelo Diretor -Geral, José Alberto Moreira 
Duarte;

Segundo outorgante: Município de Vale de Cambra, representada 
pelo Presidente da Câmara Municipal, José Alberto Freitas Soares Pi-
nheiro e Silva.

Considerando que:
A. O Município de Vale de Cambra apresentou uma candidatura para 

obtenção de fundos para a construção do “Centro Escolar de Macieira 
de Cambra — EB de Búzio”, requalificando assim a Escola Básica de 
Búzio, Vale de Cambra, assumindo o compromisso no âmbito dessa 
candidatura, do encerramento das escolas do 1.º ciclo:

Escola Básica de Vila Chã
Escola Básica de Algeriz
Escola Básica de Praça
Escola Básica de Ramilos
Escola Básica de Roge

B. A Escola Básica de Búzio, Vale de Cambra, foi requalificada pela 
Câmara Municipal de Vale de Cambra e integra componentes que são 
utilizadas e satisfazem necessidades do 2.º ciclo do ensino básico;

C. Na referida Escola, agora requalificada pela Câmara Municipal de 
Vale de Cambra, continuam a frequentar aquele espaço dez turmas do 
2.º ciclo, sendo 5 do 5.º ano e cinco do 6.º ano, no total de 251 alunos 
e sete turmas do 1.º ciclo, com um total de 143 alunos;

D. Os alunos do 5.º e 6.º anos, cuja transferência estava prevista para 
a ES de Vale de Cambra, mantêm -se na ex -EB 2,3 de Búzio, agora 
Escola Básica de Búzio, Vale de Cambra, contrariamente ao que estava 
previsto;

E. O Município de Vale de Cambra mantém em funcionamento cinco 
escolas básicas do 1.º ciclo, identificadas em A, pelo facto do Ministério 
da Educação e Ciência estar a ocupar as instalações construídas para 
esse efeito;

F. O Ministério da Educação e Ciência deve assumir a parte relativa 
à manutenção das escolas do 1.º ciclo não encerradas e a parte corres-
pondente à utilização pelos alunos do 2.º ciclo do Centro Escolar de 
Macieira de Cambra.

Assim, ao abrigo do artigo 17.º do Decreto -Lei n.º 384/87, de 24 de 
dezembro, com as alterações introduzidas pelo Decreto -Lei n.º 157/90, 
de 17 de maio, Decreto -Lei n.º 319/2001, de 10 de dezembro, é cele-
brado o presente Acordo de Colaboração, que se rege pelas seguintes 
cláusulas:

1.ª
Objetivo

O presente Acordo de Colaboração tem por objetivo a comparticipação 
nas despesas de manutenção do Centro Escolar, onde funcionarão por 
um período previsível de dois anos letivos (2013/2014 e 2014/2015) as 
turmas do 2.º ciclo do Ensino Básico, implicando simultaneamente a 
obrigação de manter em funcionamento as escolas do 1.º ciclo identifi-
cadas em A dos pressupostos ao presente acordo.

2.ª
Compromissos da DGEsTE

1 — À DGEsTE compete garantir o pagamento de um valor anual de 
€60.000,00 por um período de dois anos, cumprindo assim o definido 
na cláusula anterior.

2 — Caso a situação descrita em C e D dos pressupostos do presente 
acordo, não esteja resolvida para o ano letivo 2015/2016, as partes 
acordarão a verba a ser considerada nesse ano.

3.ª
Compromissos da Câmara Municipal

À Câmara Municipal compete dar as condições de funcionamento 
aos alunos do 2.º ciclo do Ensino Básico no Centro Escolar, até à des-
locação definitiva destes alunos para a Escola Básica e Secundária de 
Vale de Cambra.

4.ª
Encargos

1 — O compromisso da DGEsTE definido na cláusula 2.ª processar-
-se -á, no início de cada ano letivo, por transferência bancária para a 
Câmara Municipal de vale de Cambra, ao abrigo do presente Acordo 
de Colaboração, no início de cada ano escolar, após a sua outorga e 
homologação.

31 de julho de 2014. — O Diretor -Geral da DGEsTE, José Alberto 
Moreira Duarte. — O Presidente da Câmara Municipal de Vale de 
Cambra, José Alberto Freitas Soares Pinheiro e Silva.

Homologo.
O Secretário de Estado do Ensino e da Administração Escolar, João 

Casanova de Almeida.
208038305 

 MINISTÉRIO DA SOLIDARIEDADE, EMPREGO 
E SEGURANÇA SOCIAL

Instituto da Segurança Social, I. P.

Centro Distrital de Viana do Castelo

Deliberação n.º 1603/2014

Delegação e subdelegação de competências
Nos termos do disposto nos artigos 35.º e 36.º do Código do Procedi-

mento Administrativo, bem como no artigo 17.º dos Estatutos do Instituto 
da Segurança Social, IP, aprovados pela Portaria n.º 135/2012, de 8 de 
maio, e no uso dos poderes que me foram conferidos pela deliberação 
do Conselho Diretivo do ISS, I. P., n.º 611/2014, publicada no Diário da 
República, 2.ª série, n.º 43, de 3 de março de 2014, delego e subdelego, 
com a faculdade de subdelegação, os poderes necessários para, no âmbito 
geográfico de atuação dos respetivos serviços, praticar os seguintes atos:

1 — No Diretor da Unidade de Prestações e Contribuições (UPC), 
licenciado João Pereira Vieira da Silva, a competência para a prática de 
atos administrativos em matéria de segurança social, relativa a contri-
buições e prestações do sistema de segurança social e seus subsistemas, 
desde que precedendo o indispensável e prévio cabimento orçamental, 
sejam observados os pressupostos, os condicionalismos legais, os regu-
lamentos aplicáveis e as orientações técnicas do Conselho Diretivo:

1.1 — Em matéria de identificação, qualificação e gestão de remu-
nerações:

1.1.1 — Decidir sobre os processos de inscrição de pessoas singulares 
e de pessoas coletivas ou equiparadas no sistema público de segurança 
social, para efeitos de enquadramento nos regimes de segurança social, 
vinculação e relação contributiva dos beneficiários e contribuintes da 
segurança social;

1.1.2 — Decidir sobre as bases de incidência e taxas contributivas a 
aplicar em matéria de regimes de segurança social;

1.1.3 — Assegurar a gestão de programas e decidir sobre os pro-
cessos de incentivos ao emprego e quaisquer outros com reflexo na 
isenção ou redução de taxas contributivas ou dispensa do pagamento 
de contribuições à segurança social, bem como processos de situações 
de pré -reforma ou similares;

1.1.4 — Assegurar a execução dos instrumentos internacionais em 
matéria de segurança social;

1.1.5 — Assegurar a gestão de remunerações e promover as ações 
necessárias à validação e registo das remunerações declaradas, bem 
como adotar os procedimentos para correção das mesmas, sempre que 
detetadas anomalias;

1.1.6 — Apreciar reclamações sobre remunerações omitidas ou de-
claradas incorretamente pelos contribuintes e elaborar, oficiosamente, 
sempre que necessário, as respetivas declarações de remunerações;

1.1.7 — Validar o registo de remunerações e demais dados e elementos 
constantes das declarações de remunerações, designadamente no que 
respeita a equivalências à entrada de contribuições e bonificações de 
tempo de serviço;

1.1.8 — Assegurar os procedimentos relativos à relação contributiva 
dos beneficiários do sistema de Segurança Social, ao registo das respetivas 
carreiras contributivas, bem como promover, instruir e decidir os proce-
dimentos administrativos para pagamento de contribuições prescritas;

1.1.9 — Providenciar pelas ações conducentes ao reembolso das 
contribuições, bem como passar certidões ou declarações relativas à 
carreira contributiva dos beneficiários;
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1.1.10 — Prestar, com observância dos condicionalismos e limites 
legais, informação relativa aos elementos de identificação e carreira 
contributiva de beneficiários e contribuintes;

1.2 — Em matéria de gestão de contribuições:
1.2.1 — Assegurar o cumprimento das obrigações contributivas das 

entidades contratantes e trabalhadores independentes;
1.2.2 — Assegurar e controlar a cobrança das contribuições da Se-

gurança Social;
1.2.3 — Gerir as contas — correntes dos contribuintes;
1.2.4 — Acompanhar os contribuintes no âmbito de atuação do “Ges-

tor do Contribuinte”;
1.2.5 — Acompanhar processos de insolvência ou recuperação de 

empresas e representar a segurança social nas comissões de credores;
1.2.6 — Decidir os pedidos de reposição ou restituição de contribui-

ções, quotizações e prestações indevidamente pagas ou recebidas, sem 
prejuízo das competências que, na matéria, se encontrem conferidas a 
outros serviços;

1.2.7 — Emitir declarações de situação contributiva;
1.2.8 — Emitir os documentos necessários à reclamação de créditos 

da Segurança Social em quaisquer processos judiciais;
1.2.9 — Analisar a situação contributiva de contribuintes para de-

ferimento de processos de incentivos ao emprego e à recuperação de 
regiões com problemas de interioridade e outros com reflexo na isenção 
ou redução de taxas contributivas;

1.2.10 — Analisar e identificar ações ou omissões dos contribuintes, 
cujas práticas indiciem eventuais ilícitos criminais contra a Segurança 
Social, elaborando as correspondentes notícias crime para remessa aos 
serviços competentes;

1.2.11 — Participar a dívida de contribuintes, às secções de processo 
da Segurança Social, para instauração de processo executivo;

1.2.12 — Analisar reclamações de contribuintes, incluindo as deduzidas 
em processo executivo, e retificar as contas — correntes quando se justifique;

1.2.13 — Acompanhar os processos executivos a correr termos nos 
serviços de Finanças;

1.2.14 — Avaliar as situações de incumprimento e propor, em articula-
ção com o Instituto de Gestão Financeira da Segurança Social (IGFSS), 
as medidas adequadas à regularização da sua situação contributiva;

1.2.15 — Requerer, sempre que o contribuinte apresente uma situ-
ação contributiva devedora e sejam identificados bens em seu nome, 
a constituição de hipotecas legais e outras garantias a fim de garantir 
a cobrança coerciva das dívidas à segurança social e praticar os atos 
prévios e acessórios indispensáveis a essa constituição, à exceção das 
que se inserem no âmbito do processo executivo fiscal, procedendo ao 
controlo periódico da dívida garantida;

1.2.16 — Autorizar e elaborar planos de regularização voluntária de 
dívida à Segurança Social ou de pagamento diferido de contribuições;

1.2.17 — Assegurar o acompanhamento do cumprimento dos acordos 
de pagamento prestacional de dívida à Segurança Social, celebrados no 
âmbito dos processos extraordinários de regularização, propondo a sua 
rescisão em caso de incumprimento;

1.2.18 — Articular com o IGFSS no que respeita às matérias da sua 
competência;

1.2.19 — Assegurar os procedimentos necessários à gestão da rela-
ção contributiva dos beneficiários do regime público de capitalização, 
quando tal lhe for solicitado pela Unidade desconcentrada competente 
do Departamento de Prestações e Contribuições (DPC);

1.3 — Em matéria de prestações:
1.3.1 — Controlar a prova das situações que condicionam a atribuição 

e subsistência do direito às prestações bem como o seu processamento;
1.3.2 — Promover as ações conducentes ao processamento das pres-

tações da competência do Centro Distrital;
1.3.3 — Desenvolver todas as ações tendentes a evitar o processa-

mento indevido de prestações;
1.3.4 — Organizar os processos e decidir sobre a atribuição de 

prestações do Rendimento Social de Inserção (RSI), Complemento 
Solidário para Idosos (CSI) e de outras prestações do subsistema de 
solidariedade;

1.3.5 — Controlar, em articulação com o Núcleo de Respostas Sociais 
e o Núcleo de Infância e Juventude, a subsistência das condições de 
atribuição de prestações do RSI e de outras prestações do subsistema 
de solidariedade;

1.3.6 — Prestar apoio técnico aos Núcleos Locais de Inserção (NLI) 
com vista à harmonização de critérios e uniformização de procedimentos 
relativos às prestações do RSI;

1.3.7 — Organizar os processos e decidir sobre a atribuição, suspensão 
e cessação das prestações familiares e de deficiência;

1.3.8 — Organizar os processos e decidir sobre a atribuição do sub-
sídio de doença;

1.3.9 — Organizar os processos e decidir sobre a atribuição das 
prestações compensatórias de subsídio de férias, de Natal e outros de 
natureza análoga;

1.3.10 — Organizar os processos e decidir sobre a atribuição dos 
subsídios no âmbito da parentalidade;

1.3.11 — Organizar os processos e decidir sobre a atribuição, sus-
pensão e cessação das prestações de desemprego incluindo o subsídio 
social de desemprego;

1.3.12 — Organizar e decidir sobre os processos de atribuição de 
outras prestações e ou compensações pecuniárias relacionadas com a 
suspensão ou cessação dos contratos de trabalho;

1.3.13 — Organizar os processos de atribuição das prestações de 
invalidez, velhice, morte e complemento por dependência, bem como 
colaborar com o CNP na atualização dos dados do respetivo sistema 
de informação;

1.3.14 — Organizar processos de verificação de incapacidade tem-
porária para o trabalho;

1.3.15 — Organizar processos de verificação de incapacidade perma-
nente para o trabalho, com vista à atribuição de prestações que exijam 
esse requisito;

1.3.16 — Apoiar as ações médicas no âmbito do sistema de verificação 
de incapacidades;

1.4 — Coordenar o Centro de Contacto;
1.5 — Praticar todos os demais atos necessários à prossecução 

das competências da unidade, previstas no ponto 3.1. da Deliberação 
n.º 142/2012, de 18 de setembro do Conselho Diretivo do ISS,IP.

1.6 — Mais delego a competência para movimentar as contas ban-
cárias, conjuntamente com a minha assinatura, ou, em conjunto, com 
a assinatura do dirigente ou colaborador a quem também tenha sido 
conferida essa competência.

2 — No Diretor do Núcleo de Respostas Sociais (NRS), licenciado 
Paulo Alexandre Sousa Fernandes, a competência para a prática de 
atos administrativos, em matéria de segurança social, relativos a esta-
belecimentos de apoio social e de ação social, desde que precedendo 
o indispensável e prévio cabimento orçamental, sejam observados os 
pressupostos, os condicionalismos legais, os regulamentos aplicáveis e 
as orientações técnicas do Conselho Diretivo:

2.1 — Em matéria de respostas sociais:
2.1.1 — Desenvolver ações necessárias ao exercício da ação tutelar 

pelo ISS, I. P., nos termos da lei;
2.1.2 — Instruir os processos de reclamação efetuados no livro ver-

melho das IPSS e estabelecimentos de apoio social privados;
2.1.3 — Instruir, organizar e dar parecer sobre os processos de registo 

das Instituições Particulares de Solidariedade Social (IPSS) e de licen-
ciamento das atividades de apoio social, quando legalmente previsto;

2.1.4 — Colaborar na ação inspetiva e fiscalizadora do cumprimento 
dos direitos e obrigações das IPSS e de outras entidades privadas que 
exerçam apoio social, nomeadamente nos processos de encerramento;

2.1.5 — Desenvolver a cooperação com as IPSS, bem como prestar 
apoio técnico e acompanhamento das respostas sociais;

2.1.6 — Instruir os processos de celebração de acordos de coope-
ração;

2.1.7 — Decidir os pedidos de admissão ou de colocação de idosos 
ou pessoas adultas com deficiência, nas famílias de acolhimento;

2.1.8 — Elaborar, propor e acompanhar a execução do orçamento 
programa;

2.1.9 — Acompanhar a execução de projetos no âmbito de progra-
mas de desenvolvimento social e de investimento em equipamentos 
sociais;

2.1.10 — Propor a atualização da Carta Social do distrito de Viana 
do Castelo.

2.2 — Em matéria de intervenção social:
2.2.1 — Promover a criação e dinamização de projetos de incidência 

comunitária, em articulação com outros serviços e entidades, bem como 
assegurar a representação do Centro Distrital nos Conselhos Locais de 
Ação Social (CLAS) da rede social dos concelhos de Arcos de Valdevez, 
Caminha, Melgaço, Monção, Paredes de Coura, Ponte da Barca, Ponte 
de Lima, Valença e Vila Nova de Cerveira e nos respetivos Núcleos 
Locais de Inserção (NLI);

2.2.2 — Autorizar, na área geográfica dos concelhos de Arcos de 
Valdevez, Caminha, Melgaço, Monção, Paredes de Coura, Ponte da 
Barca, Ponte de Lima, Valença e Vila Nova de Cerveira, o pagamento de 
despesas de alojamento para pessoas e famílias em situações de desalo-
jamento em caso de emergência social, até um máximo de 7 dias;

2.2.3 — Autorizar, na área geográfica dos concelhos de Arcos de 
Valdevez, Caminha, Melgaço, Monção, Paredes de Coura, Ponte da 
Barca, Ponte de Lima, Valença e Vila Nova de Cerveira, o pagamento 
de rendas de casa para pessoas e famílias em situações de desalojamento 
em caso de emergência social, até um máximo de 3 meses;

2.2.4 — Autorizar, na área geográfica dos concelhos de Arcos de Valde-
vez, Caminha, Melgaço, Monção, Paredes de Coura, Ponte da Barca, Ponte 
de Lima, Valença e Vila Nova de Cerveira, os atos necessários aos cuidados 
de saúde, viagens e permanências dos utentes fora dos estabelecimentos e 
de famílias de acolhimento, bem como as despesas inerentes;
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2.2.5 — Gerir o atendimento e encaminhamento dos cidadãos que 
recorram aos serviços sitos na área geográfica dos concelhos de Arcos 
de Valdevez, Caminha, Melgaço, Monção, Paredes de Coura, Ponte da 
Barca, Ponte de Lima, Valença e Vila Nova de Cerveira;

2.2.6 — Conceder, a residentes na área geográfica dos concelhos de 
Arcos de Valdevez, Caminha, Melgaço, Monção, Paredes de Coura, Ponte 
da Barca, Ponte de Lima, Valença e Vila Nova de Cerveira, subsídios 
eventuais de precariedade económica, até ao montante de € 500,00 (qui-
nhentos euros) referentes a um único processamento e de €1000,00 (mil 
euros), durante o limite máximo de um ano, quando de caráter regular;

2.2.7 — Atribuir, a residentes na área geográfica dos concelhos de 
Arcos de Valdevez, Caminha, Melgaço, Monção, Paredes de Coura, 
Ponte da Barca, Ponte de Lima, Valença e Vila Nova de Cerveira, sub-
sídios para aquisição de ajudas técnicas até ao limite de €1496,50 (mil 
quatrocentos noventa seis euros e cinquenta cêntimos);

3 — Na Diretora do Núcleo de Infância e Juventude (NIJ), licenciada 
Teresa de Jesus Viana da Cunha Batista, a competência para a prática 
de atos administrativos, em matéria de segurança social, relativos à 
proteção da infância e juventude e à ação social, desde que precedendo 
o indispensável e prévio cabimento orçamental, sejam observados os 
pressupostos, os condicionalismos legais, os regulamentos aplicáveis e 
as orientações técnicas do Conselho Diretivo:

3.1 — Em matéria de infância e juventude:
3.1.1 — Desenvolver as ações necessárias ao exercício das compe-

tências legais em matéria de apoio a menores em risco, de adoção e de 
apoio aos tribunais nos processos tutelar cível;

3.1.2 — Intervir no apadrinhamento civil, nos termos da lei;
3.1.3 — Assegurar o apoio técnico aos tribunais, em matéria tutelar 

cível e de promoção e proteção das crianças e jovens em perigo;
3.1.4 — Dinamizar o recurso à adoção de crianças desprovidas de 

meio familiar e assegurar os respetivos procedimentos;
3.1.5 — Instruir e organizar os processos de candidatura a adotantes, 

bem como efetuar o acompanhamento de crianças e famílias em fase 
de integração;

3.1.6 — Instruir e organizar processos de confiança administrativa 
de entrega de menor a candidato à adoção ou à continuação da perma-
nência a seu cargo;

3.1.7 — Decidir os pedidos de admissão ou de colocação de crianças 
em amas e em famílias de acolhimento para crianças e jovens;

3.1.8 — Assegurar e qualificar a representação da Segurança Social 
nas Comissões de Proteção de Crianças e Jovens, nas Equipas Locais 
de Intervenção (ELI) e no Programa Integrado de Educação e Formação 
(PIEF);

3.1.9 — Acompanhar a operacionalização do Sistema Nacional de 
Intervenção Precoce na Infância (SNIPI);

3.1.10 — Acompanhar a operacionalização do Programa Integrado 
de Educação e Formação (PIEF).

3.2 — Em matéria de intervenção social:
3.2.1 — Promover a criação e dinamização de projetos de incidência 

comunitária, em articulação com outros serviços e entidades, bem como 
assegurar a representação do Centro Distrital no Conselho Local de 
Ação Social (CLAS) da rede social do concelho de Viana do Castelo e 
no respetivo Núcleo Local de Inserção (NLI);

3.2.2 — Autorizar, na área geográfica do concelho de Viana do Cas-
telo, o pagamento de despesas de alojamento para pessoas e famílias 
em situações de desalojamento em caso de emergência social, até um 
máximo de 7 dias;

3.2.3 — Autorizar, na área geográfica do concelho de Viana do Castelo, 
o pagamento de rendas de casa para pessoas e famílias em situações de 
desalojamento em caso de emergência social, até um máximo de 3 meses;

3.2.4 — Autorizar, na área geográfica do concelho de Viana do Cas-
telo, os atos necessários aos cuidados de saúde, viagens e permanências 
dos utentes fora dos estabelecimentos e de famílias de acolhimento, bem 
como as despesas inerentes;

3.2.5 — Gerir o atendimento e encaminhamento dos cidadãos que 
recorram aos serviços sitos, na área geográfica do concelho de Viana 
do Castelo;

3.2.6 — Conceder, a residentes na área geográfica do concelho de 
Viana do Castelo, subsídios eventuais de precariedade económica, até 
ao montante de € 500,00 (quinhentos euros) referentes a um único 
processamento e de €1000,00 (mil euros), durante o limite máximo de 
um ano, quando de caráter regular;

3.2.7 — Atribuir, a residentes na área geográfica do concelho de Viana 
do Castelo, subsídios para aquisição de ajudas técnicas até ao limite de 
€1496,50 (mil quatrocentos noventa seis euros e cinquenta cêntimos).

4 — Na Diretora de Núcleo de Apoio à Direção (NAD), licenciada 
Alexandra Isabel Rocha Lemos Fernandes, a competência para a prá-
tica de atos administrativos em matéria de recursos humanos, assuntos 
jurídicos e planeamento e gestão de informação, desde que precedendo 
o indispensável e prévio cabimento orçamental, sejam observados os 

pressupostos, os condicionalismos legais, os regulamentos aplicáveis e 
as orientações técnicas do Conselho Diretivo:

4.1 — Em matéria de recursos humanos:
4.1.1 — Assegurar a gestão interna do pessoal e apoiar o Diretor 

de Segurança Social, bem como os serviços dele dependentes, no de-
senvolvimento das atividades de Recursos de Humanos de âmbito e 
responsabilidade da respetiva unidade orgânica desconcentrada;

4.1.2 — Apoiar, assegurar e controlar o processo de avaliação do 
desempenho de acordo com as regras e princípios definidos na legis-
lação em vigor e as orientações do Conselho Diretivo e do Conselho 
Coordenador de Avaliação;

4.1.3 — Informar e orientar os trabalhadores em matéria de Recursos 
Humanos, de acordo com as orientações do Conselho Diretivo e do 
Departamento de Recursos Humanos (DRH);

4.1.4 — Decidir sobre os meios de prova dos motivos justificativos 
das faltas ao serviço invocados pelos trabalhadores;

4.1.5 — Requerer a fiscalização da doença e a realização de juntas 
médicas, consoante os casos e a lei aplicável;

4.1.6 — Despachar os pedidos de tratamento ambulatório e de dispensa 
para consultas médicas ou exames complementares de diagnóstico;

4.1.7 — Autorizar as deslocações em serviço em território nacional, 
bem como reembolso de despesas de transporte a que haja lugar;

4.1.8 — Emitir certidões e declarações relacionadas com a situação 
jurídica dos trabalhadores.

4.2 — Em matéria de assuntos jurídicos:
4.2.1 — Reclamar os créditos da segurança social em sede de quais-

quer processos jurídicos, nomeadamente, processos de falência e in-
solvência, de execução e natureza fiscal, cível e laboral e requerer, na 
qualidade de credor, a declaração de insolvência;

4.2.2 — Organizar e instruir processos de contraordenações, bem 
como promover a execução judicial de decisões nos mesmos proferidas;

4.2.3 — Aplicar admoestações, coimas e sanções acessórias pela prá-
tica de infrações ao direito da segurança social, no âmbito das relações 
jurídicas de vinculação, contributiva e prestacional, bem como para 
despachar e arquivar os mesmos processos;

4.2.4 — Assegurar o patrocínio judicial do Centro Distrital e o acom-
panhamento dos processos em tribunal;

4.2.5 — Acompanhar processos de insolvência ou recuperação de 
empresas e representar a segurança social nas comissões de credores;

4.2.6 — Instruir processos, designadamente disciplinares, de averi-
guações e de inquérito;

4.2.7 — Instruir e decidir sobre requerimentos de proteção jurídica, apre-
ciar os recursos de impugnação interpostos e remeter ao tribunal competente 
o processo administrativo, em conformidade com legislação em vigor;

4.2.8 — Receber, instruir e elaborar o projeto de decisão final dos pro-
cedimentos relativos aos pedidos de pagamento de créditos, emergentes de 
contrato de trabalho, garantidos pelo Fundo de Garantia Salarial, de acordo 
com as orientações emitidas pelos órgãos gestores do referido Fundo;

4.2.9 — Articular com o IGFSS, IP, em matéria da sua competência.
4.3 — Em matéria de planeamento e gestão de informação:
4.3.1 — Coordenar o processo de elaboração do plano de ação no 

Centro Distrital, em articulação com o Plano de Ação do ISS, IP e 
coadjuvar cada área operacional na análise dos indicadores, definição 
de metas e programação das atividades;

4.3.2 — Apoiar a implementação de metodologias de planeamento e 
de avaliação e produzir informação estatística específica no âmbito de 
atuação do Centro Distrital e assegurar a monitorização da execução 
do plano de atividades;

4.3.3 — Coordenar a elaboração do orçamento programa a nível 
distrital, bem como a produção de informação de execução;

4.3.4 — Apoiar a UDSP na atualização da Carta Social e proceder à 
respetiva validação;

4.3.5 — Assegurar a análise dos pedidos de apoio financeiro enquadra-
dos no Fundo de Socorro Social, assegurando, nomeadamente a instrução, 
o pedido de emissão de pareceres setoriais e a emissão de pareceres 
de apoio à decisão, bem como o acompanhamento da sua execução;

4.3.6 — Assegurar a emissão de pareceres formalizados por IPSS 
e Equiparadas, em sede de instrução dos processos de candidaturas a 
programas nacionais ou comunitários;

4.3.7 — Avaliar as condições de acesso dos projetos e das entidades 
candidatas a programas de investimento em equipamentos sociais;

4.3.8 — Participar na elaboração e atualização sistemática do diag-
nóstico social nacional;

4.3.9 — Apoiar tecnicamente as entidades promotoras de investimen-
tos em equipamentos sociais, na instrução dos processos de candidatura 
aos programas de investimento.

4.3.10 — Gerir o acesso dos utilizadores do Centro Distrital a todas 
as aplicações, criando utilizadores, atribuindo e cancelando perfis de 
utilização de acordo com as regras de segurança definidas;
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4.3.11 — Colaborar com o Gabinete de Análise e Gestão da Informa-
ção (GAGI) em projetos de qualidade de dados, assumindo a responsa-
bilidade de gestão dos projetos a nível distrital.

4.4 — Praticar todos os demais atos necessários à prossecução 
das competências do núcleo, previstas no ponto 3.3. da Deliberação 
n.º 142/2012, de 18 de setembro, do Conselho Diretivo do ISS, IP.

4.5 — Mais delego a competência para movimentar as contas ban-
cárias, conjuntamente com a minha assinatura, ou, em conjunto com 
a assinatura do dirigente ou colaborador a quem também tenha sido 
conferida essa competência.

5 — Na Diretora do Núcleo Administrativo e Financeiro (NAF), licen-
ciada Alexandra Rosário Carvalho Santos, a competência para a prática 
de atos administrativos, em matéria de administração geral e financeira, 
desde que precedendo o indispensável e prévio cabimento orçamental, 
sejam observados os pressupostos, os condicionalismos legais, os re-
gulamentos aplicáveis e as orientações técnicas do Conselho Diretivo.

5.1 — Em matéria de administração geral:
5.1.1 — Assegurar a gestão das instalações e equipamentos que estão 

afetos aos respetivos serviços, em articulação como os competentes 
serviços centrais;

5.1.2 — Autorizar a realização de despesas com a locação, aquisição 
de bens e serviços e com empreitadas de obras públicas necessárias 
para o funcionamento dos serviços do centro distrital até ao limite de 
€ 2.000,00 (dois mil euros);

5.1.3 — Desenvolver os processos de compras para o Centro Distrital 
em articulação com o Departamento de Administração, Património e 
Obras (DAPO);

5.1.4 — Gerir os recursos patrimoniais afetos ao Centro Distrital, 
assegurando a inventariação dos bens e facultar toda a informação 
relativa ao registo de bens imóveis e atualização do respetivo cadastro 
de acordo com as instruções recebidas do DAPO;

5.1.5 — Autorizar a requisição de guias de transporte;
5.1.6 — Garantir a gestão da frota afeta ao Centro Distrital, de acordo 

com as normas emitidas pelo DAPO;
5.1.7 — Autorizar a realização de despesas de transporte, de reparação 

de viaturas e com a aquisição de peças, combustíveis e lubrificantes até 
ao limite, em cada caso, de €2.000,00 (dois mil euros);

5.1.8 — Autorizar as despesas com fundos fixos até ao limite máximo 
que for fixado pelo Conselho Diretivo;

5.1.9 — Autorizar o pagamento de despesas com transportes em 
ambulâncias para a realização de exames médicos;

5.1.10 — Autorizar o pagamento das comparticipações devidas aos 
beneficiários pela participação dos médicos nas comissões de recurso 
e de reavaliação;

5.1.11 — Autorizar o reembolso de despesas efetuadas com o fun-
cionamento das comissões de recurso;

5.1.12 — Autorizar as despesas com a realização de relatórios e pareceres 
médicos no âmbito dos Serviços de Verificação de Incapacidades (SVI);

5.1.13 — Autorizar a realização de despesas com o transporte de médi-
cos das Comissões de Verificação de Incapacidades Temporárias (CVIT) 
e das Comissões de Verificação de Incapacidades Permanentes (CVIP);

5.1.14 — Autorizar o pagamento das despesas relativas aos elementos 
auxiliares de diagnóstico e exames médicos necessários à avaliação das 
incapacidades para o trabalho;

5.1.15 — Garantir a operacionalidade da expedição e receção da 
correspondência do Centro Distrital;

5.1.16 — Desenvolver os procedimentos necessários para a orga-
nização e gestão documental do Centro Distrital, incluindo arquivo 
corrente, intermédio e histórico, de acordo com as normas jurídicas e 
administrativas aplicáveis;

5.2 — Em matéria financeira:
5.2.1 — Analisar a execução orçamental do distrito, elaborando re-

latórios de apoio à Direção;
5.2.2 — Proceder à análise do encerramento mensal e anual das contas 

distritais, prestando os esclarecimentos necessários ao Departamento de 
Gestão e Controlo Financeiro (DGCF);

5.2.3 — Proceder à contabilização e validação da elegibilidade dos 
documentos de suporte contabilístico dos Fundos Fixos, até ao limite 
máximo que for fixado Conselho Diretivo;

5.2.4 — Autorizar o pagamento de taxas, preparos e custas judiciais 
nos processos e ações judiciais em que a representação do ISS, I. P. seja 
assegurada pelo Centro Distrital;

5.2.5 — Efetuar recebimentos e pagamentos, em conformidade com 
as autorizações e orientações recebidas dos serviços centrais;

5.2.6 — Proceder à contabilização e validação da correta instrução 
processual dos processamentos e pagamentos da competência do distrito;

5.2.7 — Controlar a conta corrente e as cobranças de comparticipações 
de Amas e Famílias de Acolhimento;

5.2.8 — Analisar e gerir a conta corrente dos beneficiários;
5.2.9 — Autorizar o pagamento em prestações mensais de prestações 

sociais indevidamente recebidas pelos beneficiários;

5.2.10 — Declarar a prescrição da restituição de prestações sociais 
indevidamente recebidas pelos beneficiários;

5.2.11 — Autorizar a realização de acertos manuais na conta corrente 
dos beneficiários sempre que não for possível proceder a tais operações 
por via de interação automática entre os subsistemas prestacionais e o 
Sistema Integrado de Conta Corrente (SICC);

5.2.12 — Executar ordens de penhora sobre prestações sociais e outros 
valores processados pelo Centro Distrital, provenientes de Tribunais, Solicita-
dores de Execução ou de outras entidades com competência legal para o efeito.

5.2.13 — Acompanhar, o desempenho financeiro das IPSS, procu-
rando prestar todo o apoio necessário a uma eficaz gestão financeira 
das mesmas;

5.2.14 — Assegurar as ligações com as instituições de crédito, pre-
viamente autorizadas;

5.3 — Praticar todos os demais atos necessários à prossecução 
das competências da unidade, previstas no ponto 3.4. da Deliberação 
n.º 142/2012, de 18 de setembro do Conselho Diretivo do ISS, IP.

5.4 — Mais delego a competência para movimentar as contas ban-
cárias, conjuntamente com a minha assinatura, ou, em conjunto com 
a assinatura do dirigente ou colaborador a quem também tenha sido 
conferida essa competência.

6 — Na Diretora do Núcleo de Gestão do Cliente (NGC), licenciada 
Teresa Maria de Almeida Gonçalves Pequeno, a competência para a 
prática de atos administrativos, em matéria de segurança social, rela-
tiva ao atendimento, desde que precedendo o indispensável e prévio 
cabimento orçamental, sejam observados os pressupostos, os condicio-
nalismos legais, os regulamentos aplicáveis e as orientações técnicas 
do Conselho Diretivo:

6.1 — Promover, nos termos das orientações do Conselho Diretivo, a 
modernização dos serviços, a qualidade e uniformidade de atendimento e rela-
cionamento com o público, bem como a adequada circulação da informação;

6.2 — Coordenar todo o atendimento presencial das áreas operacio-
nais do ISS, l.P., proporcionando e promovendo a uniformização da 
informação e procedimentos;

6.3 — Recolher e tratar indicadores de atendimento, garantindo a 
sua fiabilidade;

6.4 — Promover as ações adequadas ao exercício pelos interessados 
do direito à informação e a reclamação;

6.5 — Receber e tratar as reclamações dos cidadãos referentes ao aten-
dimento e identificar e implementar ações de melhoria delas decorrentes;

6.6 — Gerir o correio eletrónico proveniente da Segurança Social 
Direta e de outras caixas de correio eletrónico institucionais, sem pre-
juízo da continuidade de gestão de caixas de correio institucionais que 
já existam ou venham a ser criadas para outras áreas específicas;

6.7 — Gerir os recursos humanos e materiais dos serviços locais e 
restantes serviços de atendimento, exceto nos casos de atendimento es-
pecializado, em que a gestão dos recursos humanos compete às unidades 
responsáveis pelas matérias a que tais atendimentos se reportem;

6.8 — Autorizar o abono para falhas relativas às funções de tesouraria;
6.9 — Emitir as declarações relativas a beneficiários, no âmbito da 

confirmação de inscrição, enquadramento e relação jurídica, no aten-
dimento presencial;

6.10 — Praticar todos os demais atos necessários à prossecução 
das competências do NGC, previstas no ponto 3.5. da Deliberação 
n.º 142/2012, de 18 de setembro do Conselho Diretivo do ISS, IP.

7 — A todos os dirigentes mencionados nos pontos anteriores, no 
âmbito da unidade ou núcleo que dirigem, a competência para:

7.1 — Assinar a correspondência relacionada com assuntos de natu-
reza corrente necessária ao normal funcionamento dos serviços, incluindo 
a dirigida aos tribunais, com exceção da que for dirigida ao Presidente 
da Republica, à Assembleia da República, ao Governo e aos titulares 
destes órgãos de soberania, à Provedoria da Justiça e a outras entidades 
de idêntica ou superior posição na hierarquia do estado, bem como 
ao Conselho Diretivo do ISS, I. P., salvaguardando situações de mero 
expediente ou de natureza urgente;

7.2 — Autorizar a mobilidade do pessoal dentro da respetiva área 
funcional;

7.3 — Aprovar os mapas de férias e autorizar as respetivas alterações, 
exceto a acumulação de férias com o ano seguinte;

7.4 — Autorizar férias antes da aprovação do mapa anual de férias, 
bem como o gozo interpolado de férias, nos termos da lei aplicável;

7.5 — Despachar pedidos de justificação de faltas ou ausências dos 
colaboradores sobre a sua dependência;

7.6 — Autorizar as deslocações em serviço em território nacional no 
desempenho de funções ao pessoal afeto à respetiva unidade/núcleo.

8 — O presente despacho produz efeitos a 16 de janeiro de 2014, 
ficando assim ratificados os atos praticados no âmbito dos poderes 
nele conferidos, nos termos do disposto no artigo 137.º do Código do 
Procedimento Administrativo.

11 de julho de 2014. — O Diretor de Segurança Social, José Eduardo 
Esteves.

208038662 
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PARTE D

 TRIBUNAL ADMINISTRATIVO E FISCAL DE BEJA

Anúncio n.º 214/2014

Processo: 313/14.4BEBJA

Processo de contencioso pré -contratual
Data: 18 -08 -2014
Contrainteressado: Construções J.J.R. & Filhos, SA (e Outros)
Réu: Câmara Municipal/Município de Mértola
Autor: Sociedade de Empreitadas Centrejo
Faz -se saber, que nos autos acima identificada, que se encontram 

pendentes neste Tribunal Administrativo e Fiscal de Beja, em que é 
Autora: Sociedade de Empreitadas CENTREJO, Lda e Réu: Município 
de Mértola e são Contra -Interessados, os abaixo indicados.

Ficam assim, os Contra -Interessados, abaixo indicados, citados, para 
no prazo de quinze dias se constituírem, querendo, como contrainteres-
sados no processo acima indicado, nos termos do n.º 1 do artigo 82.º do 
Código de Processo nos Tribunais Administrativos, contados da data da 
publicação do anúncio.

Consistindo o objeto do pedido em:
Ser anulado o ato final de adjudicação da proposta apresentada pela 

concorrente Castanheira & Joaquim, L.da no âmbito do Concurso Pú-
blico para Formação de Contrato de Empreitada: Zona de Expansão 
Urbana 1 da Mina de São Domingos — Obras de Urbanização aberto 
pelo Município de Mértola;

Ser a Ré condenada a excluir a proposta apresentada pela concorrente 
Castanheira & Joaquim, L.da e

Ser a Ré condenada a adjudicar o concurso à proposta apresenta 
pela Autora.

Uma vez expirado o prazo, para se constituírem como contrainteres-
sados, consideram -se citados para contestar, no prazo de 20 dias, a ação 
acima referenciada pelos fundamentos constantes da petição inicial, cujo 
duplicado se encontra à disposição na secretaria, com a advertência de 
que a falta de contestação ou a falta nela de impugnação especificada 
não importa a confissão dos factos articulados pelo autor, mas o tribunal 
aprecia livremente essa conduta, para efeitos probatórios.

Na contestação, deve deduzir, de forma articulada, toda a matéria 
relativa à defesa e juntar os documentos destinados a demonstrar os 
factos cuja prova se propõe fazer.

Caso não lhe seja facultado, em tempo útil, a consulta ao processo 
administrativo e disso der conhecimento ao juiz do processo, permite -se 
que a contestação seja apresentada no prazo de 15 dias contado desde 
o momento em que o contra -interessado venha a ser notificado de que 
o processo administrativo foi junto aos autos.

Valor da Ação: €893262,71 (oitocentos e noventa e três mil duzentos 
e sessenta e dois euros e setenta e um cêntimos).

O duplicado da petição inicial e documentos juntos, encontram -se à 
disposição na secretaria deste tribunal.

De que é obrigatória a constituição de advogado, nos termos do n.º 1 
do artigo 11.º do CPTA.

Os prazos acima indicados são contínuos, não se suspendendo nas 
férias judiciais e terminados em dia que os tribunais estejam encerrados, 
transfere -se o seu termo para o primeiro dia útil seguinte.

Contrainteressados:
Construções Castanheira & Joaquim, L.da, NIF: 503938645, com sede 

em Maladão, 3300 — 018 Arganil;
DUAFAR — Construção Civil e Obras Públicas, L.da, NIF: 505684322, 

com sede no Bairro das Amendoeiras, Lt. 11, 6005 — 170 Escalos de 
Cima, Castelo Branco;

Carlos Gil — Obras Públicas, Construção Civil e Montagens Eléctricas, 
L.da, NIF: 504356364, com sede em Favariça, 3200 -084 — Lousã;

Estrela do Norte — Engenharia e Construção, L.da, NIF: 507383125, 
com sede na Estrada de Tocadelos, Cabeço de Montachique, 
2670 -770 — Loures;

SUBMERCI — Construção e Urbanizações, L.da, NIF: 505274230, 
com sede na Rua N. Senhora Rosário, 27, 2525 — 171 — Atouguia 
da Baleia;

VIBEIRAS, S. A., com sede na Quinta da Silvã, Rua Dr. José Maria 
Raposo lote 153 r/c Esq. 2350 -106 Lapas — Torres Novas;

SONANGIL, Construção Civil e Obras Públicas, S. A., NIF: 
506768279, com sede na Quinta Secretário — via rápida da Caparica, 
2800 — 116 Almada;

PINETREE Construções, L.da, NIF: 504535888, com sede na Rua 
Lídia Cutileiro n.º 24 r/c direito em 7000 — 737 Évora;

Manuel Pedro de Sousa e Filhos, L.da, NIF: 503665410, com sede em 
Casal de Charneca, Évora de Alcobaça, 2460 -481 Alcobaça;

CONSDEP — Engenharia e Construção S. A., NIF: 502172428, com 
sede em Malha de Ferro, AP. 53, 7600 - 909 Aljustrel;

Armando Cunha, S. A., NIF: 500316066, com sede em Urbanização 
da Matinha, Rua 2 Edif. Verde, 3.º Esq, 2950 — 073 Lisboa;

Manuel António & Jorge Almeida — Construções S. A., NIF: 
500177295, com sede no Lugar Campilho, Ap. 39, 8375 — 999 
S. Bartolomeu de Messines;

TEKNOTHURI, S. A., NIF: 510393527, com sede na Av.ª da Repú-
blica n.º 3000, Edif. Estoril Office, Esc. 29, 2645 — 143 Alcabideche;

Aquino Construções, S. A., NIF: 500721050, com sede Ap. 48, 
Vale, 2490 — 909 Ourém; CIVIBÉRICA — Obras Civis, S. A., 
NIF: 510520251, com sede em Lugar da Arroteia, 3105 — 303 Re-
dinha;

OBRAGOITO — Construções e Obras Públicas, L.da, NIF: 
502533943, com sede em Quinta Almargem, Chilreira, S. João das 
Lampas, 2705 -570 — Lisboa;

Cândido José Rodrigues, S. A., NIF: 500326517, com sede em Rua 
Loredo, 447, S. Lourenço de Selho, 4800 -214 Guimarães;

Construções J.J.R & Filhos, S. A., NIF: 502197714, com sede na 
Rua da Capela n.º 4, Quinta da Sardinha, 2495 — 185 Santa Catarina 
da Serra;

Francisco Charneca Pinto & Filhos, L.da, NIF: 501293221, Rua da 
República n.º 12, 7940  -000 Cuba;

AGROCINCO — Construções, S. A., NIF: 501995064, com sede na 
Estrada de Gil Vaz n.º 58, 7350 — 228 Elvas e

MARPE Construções e Instalações Eléctricas, L.da, NIF: 500612480 
com sede no Ap. 145, 2950 -402 — Palmela.

18 de agosto de 2014. — A Juíza de Direito, Aura Ramos. — O Oficial 
de Justiça, Pedro Maltez dos Reis.

208037811 

PARTE E

 UNIVERSIDADE DO ALGARVE

Edital n.º 778/2014

Por despacho de 17 de abril de 2014 do Reitor da Universidade do 
Algarve e sob proposta do Conselho Cientifico da Faculdade de Eco-

nomia, faz -se saber que se procede à abertura de concurso documental 
internacional para preenchimento de 1 vaga, na modalidade de contrato 
de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado, para Professor 
Catedrático na área disciplinar de Economia da Faculdade de Economia 
da Universidade do Algarve.
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O presente concurso rege -se pelas disposições constantes dos arti-
gos 37.º a 51.º do Estatuto de Carreira Docente Universitária, adiante 
designado por ECDU, aprovado pelo Decreto -Lei n.º 448/79 de 13 de no-
vembro, com a nova redação introduzida pelo Decreto -Lei n.º 205/2009 
de 31 de agosto, alterada pela Lei n.º 8/2010 de 13 de maio, e pela 
demais legislação e normas regulamentares aplicáveis, designadamente 
pelo Regulamento dos Concursos para Contratação de Pessoal das 
Carreiras Docentes da Universidade do Algarve, adiante designado por 
Regulamento, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 111, de 
9 de junho de 2010.

O presente concurso será registado na BEP (Bolsa de Emprego Público), 
no dia útil seguinte ao da sua publicação no Diário da República, nos 
termos do Decreto -Lei n.º 78/2003 de 23 de abril, divulgado no sítio da 
Internet da Fundação para a Ciência e Tecnologia, I. P., nas línguas portu-
guesa e inglesa, e na Internet da Universidade do Algarve, nas línguas por-
tuguesa e inglesa, conforme previsto no n.º 1 do artigo 62.º -A do ECDU.

A Universidade do Algarve, enquanto entidade empregadora, em 
cumprimento da alínea h) do artigo 9.º da Constituição da República 
Portuguesa, promove ativamente uma política de igualdade de oportu-
nidades entre homens e mulheres no acesso ao emprego e na progressão 
profissional, providenciando escrupulosamente no sentido de evitar toda 
e qualquer forma de discriminação.

O contrato a efetuar reger -se -á pelo artigo 19.º do ECDU e o concurso 
esgota -se com o preenchimento da vaga.

1 — Admissão, exclusão, consulta do processo e anulação do con-
curso

1.1 — Em conformidade com o disposto no artigo 40.º do ECDU, 
poderão apresentar -se ao concurso os candidatos que verifiquem ser 
titular do grau de Doutor há mais de 5 anos igualmente detentores do 
título de agregado, em especialidade considerada como adequada para 
a área disciplinar em que foi aberto o concurso.

1.2 — Os opositores ao concurso detentores de habilitações obtidas 
no estrangeiro devem comprovar o reconhecimento, equivalência ou 
registo do grau de doutor, nos termos da legislação aplicável.

1.3 — Em conformidade com o artigo 18.º, alínea i) do Regulamento, 
os candidatos deverão ter o domínio da língua portuguesa e ser fluentes 
na língua inglesa.

1.4 — A admissão e exclusão de candidaturas e a notificação dos can-
didatos excluídos, nos termos e para os efeitos previstos no artigo 100.º 
do Código do Procedimento Administrativo, processam -se em confor-
midade com o previsto no artigo 22.º do Regulamento.

1.5 — O processo do concurso pode ser consultado nos Serviços de Re-
cursos Humanos da Universidade do Algarve, na morada mencionada no 
ponto 2.2 deste edital, entre as 9h30 e as 11h30 e entre as 14h30 e as 16h30.

1.6 — O âmbito das competências conferidas pelas alíneas d), e) 
e q) do artigo n.º 92 da Lei n.º 62/2007 de 10 de setembro, o Reitor 
reserva -se a faculdade de, por razões ponderosas, proceder à anulação 
do concurso.

2 — Formalização das candidaturas ao concurso
2.1 — As candidaturas são apresentadas através de requerimento 

dirigido ao Reitor da Universidade do Algarve no prazo de 30 dias 
úteis contados a partir do dia imediato à publicação do presente edital 
no Diário da República.

2.2 — O requerimento pode ser entregue pessoalmente nos Serviços 
de Recursos Humanos da Universidade do Algarve, sito no piso 0 do 
Edifício da Biblioteca do Campus da Penha, em Faro, ou remetido por 
correio, sob registo, expedido até ao termo do prazo fixado.

2.3 — O requerimento deve conter, entre outros, os seguintes ele-
mentos:

i) Identificação do candidato pelo nome completo, estado civil, fi-
liação, naturalidade e data de nascimento, número e data do bilhete de 
identidade ou de outro documento idóneo legalmente reconhecido para o 
efeito, termo da respetiva validade e serviço emissor, residência, código 
postal, telefone e endereço de correio eletrónico;

ii) Identificação do concurso a que se candidata, mencionando o 
Diário da República em que foi publicado;

iii) Indicação dos graus académicos de que é possuidor e das insti-
tuições que conferiram esses graus;

iv) Indicação da categoria e da instituição onde presta serviço, quando 
aplicável;

v) Menção de que o candidato declara, sob compromisso de honra, 
serem verdadeiros todos os elementos constantes do requerimento;

vi) Data e assinatura.

2.4 — O requerimento deve ser acompanhado da seguinte docu-
mentação:

a) Um exemplar em suporte papel e onze exemplares em suporte 
CD/DVD do curriculum vitæ detalhado, datado e assinado, contendo 
todas as informações pertinentes para a avaliação da candidatura tendo 
em consideração o método e as vertentes de avaliação constantes dos 

subpontos 4.1 e 4.2 do presente edital e organizado de acordo com as ditas 
vertentes, respetivos parâmetros e critérios de avaliação discriminados 
nos subpontos 5.1 a 5.4; no documento digital, as entradas das publi-
cações devem conter, quando possível, um link para o documento que 
contém a publicação; quando tal não seja possível, o próprio CD/DVD 
deverá conter cópia digital da publicação;

b) Documento que evidencie de forma objetiva o número de citações 
às publicações indicadas no curriculum vitæ e explicitação do método 
usado para a contagem, com o detalhe suficiente para que o júri possa 
reproduzir o procedimento, de acordo com o ponto 5.1.1;

c) Cópia do bilhete de identidade e do cartão de identificação fiscal, ou 
de outros documentos idóneos legalmente reconhecidos para o efeito;

d) Certificado comprovativo da titularidade de grau académico de 
doutor em especialidade adequada ao concurso;

e) Outros diplomas ou certificados comprovando os cursos referidos 
no curriculum vitæ;

f) Declaração do candidato, sob compromisso de honra, na qual as-
segure não estar impedido do exercício de funções públicas ou interdito 
para o exercício das funções que se propõe desempenhar, possuir a 
robustez física e o perfil psíquico exigidos para o exercício das funções 
e ter cumprido as leis da vacinação obrigatória;

g) De acordo com o ponto 2 do artigo 7.º do Regulamento, o júri pode 
vir a solicitar documentação complementar relacionada com os curricula 
vitæ apresentados e decidir promover audições públicas em igualdade 
de circunstâncias para todos os candidatos e nos termos da alínea b) do 
n.º 4 do artigo 50.º do ECDU.

3 — Júri do concurso
Composição
Presidente:
António Branco, Reitor da Universidade do Algarve.

Vogais:
Doutor José Joaquim Dinis Reis, Professor Catedrático da Faculdade 

de Economia da Universidade de Coimbra,
Doutor José da Silva Costa, Professor Catedrático da Faculdade de 

Economia da Universidade do Porto,
Doutor António Abílio Garrido da Cunha Brandão, Professor Cate-

drático da Faculdade de Economia da Universidade do Porto,
Doutor José António Cadima Ribeiro, Professor Catedrático da Escola 

de Economia e Gestão da Universidade do Minho,
Doutor José Ramos Pires Manso, Professor Catedrático da Faculdade 

de Ciências Sociais e Humanas da Universidade da Beira Interior,
Doutor João Albino Matos da Silva, Professor Catedrático da Facul-

dade de Economia da Universidade do Algarve,
Doutor António Manuel Alhinho Covas, Professor Catedrático da 

Faculdade de Economia da Universidade do Algarve,
Doutor João Pinto Guerreiro, Professor Catedrático da Faculdade de 

Economia da Universidade do Algarve,
Doutor Efigénio da Luz Rebelo, Professor Catedrático da Faculdade 

de Economia da Universidade do Algarve.

3.1 — Deliberações
Todas as deliberações são tomadas por votação nominal fundamentada, 

por maioria absoluta dos membros do júri presentes nas reuniões, não 
sendo permitidas abstenções.

4 — Método e vertentes de avaliação
4.1 — O método de avaliação é o da avaliação curricular, através da 

qual se visa avaliar o desempenho científico, a capacidade pedagógica e 
o desempenho em atividades com relevância na área disciplinar a que os 
candidatos concorrem, para além de outras com interesse para a missão 
das instituições de ensino superior.

4.2 — Na avaliação curricular são obrigatoriamente consideradas 
(e devidamente ponderadas)as seguintes vertentes, de acordo com as 
exigências das funções correspondentes à categoria a que respeita o 
presente concurso:

a) Investigação (p1 = 0,4)
b) Ensino (p2 = 0,3)
c) Outras atividades relevantes, designadamente:
c1) Gestão (p4 = 0,2)
c2) Extensão (p3 = 0,1)

5 — Parâmetros e critérios de avaliação
5.1 — Parâmetros e critérios de avaliação da vertente Investigação 

(e respetivas ponderações)
5.1.1 — Parâmetro P11 ‘Resultados de investigação’ (p11 = 0,5)
Qualidade e quantidade de publicações científicas (artigos em revista 

indexadas na ISI Web of Science ou na SCOPUS, livros, capítulos de 
livros e comunicações em conferências com arbitragem científica).
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5.1.2 — Parâmetro P12 ‘Supervisão de investigação’ (p12 = 0,2)
Qualidade e quantidade de orientações de teses de doutoramento e 

de trabalhos de investigação de pós -doutoramento.

5.1.3 — Parâmetro P13 ‘Projetos de investigação e desenvolvimento’ 
(p13 = 0,2)

Qualidade e quantidade de projetos científicos em que participou 
ou coordenou, financiados por fundos públicos, através de entidades 
nacionais ou internacionais.

5.1.4 — Parâmetro P14 ‘Outras atividades de investigação’ (p14 = 0,1)
Filiação em centro de investigação financiado pela FCT, realização 

de provas de agregação, participação e organização de congressos e 
reuniões científicas de caráter público, trabalhos de edição de livros 
e revistas e de revisão de revistas internacionais, prémios, menções e 
louvores nacionais ou internacionais de investigação.

5.2 — Parâmetros e critérios de avaliação da vertente Ensino (e res-
petivas ponderações)

5.2.1 — Parâmetro P21 ‘Acompanhamento e orientação de alunos’ 
(p21 = 0,4)

Qualidade e quantidade de orientações concluídas de trabalhos de 
fim de curso e de dissertações de mestrado.

5.2.2 — Parâmetro P22 ‘Serviço de aulas e seminários’ (p22 = 0,3)
Média de horas letivas anuais e número médio anual de unidades 

curriculares lecionadas a multiplicar pelo número de anos letivos le-
cionados desde que se doutorou.

5.2.3 — Parâmetro P23 ‘Qualidade do desempenho pedagógico e 
participação em júris para obtenção de graus’ (p23 = 0,2)

Fatores de qualidade do desempenho pedagógico devidamente aferida 
pelos resultados dos inquéritos ao processo de ensino/aprendizagem, 
pelos recursos pedagógicos disponibilizados (manuais, textos de apoio, 
cadernos de exercícios, case studies, outputs) e quantidade de arguições 
e de participações em júris de mestrado e doutoramento.

5.2.4 — Parâmetro P24 ‘Outras atividades de ensino’ (p24 = 0,1)
Orientação de estágios extracurriculares em empresas e outras ins-

tituições, frequência de ações avançadas de formação, organização de 
seminários extracurriculares e apoio tutorial a estudantes estrangeiros.

5.3 — Parâmetros e critérios de avaliação da vertente Gestão (e res-
petivas ponderações) (c1)

5.3.1 — Parâmetro P31 ‘Direção de unidade orgânica, de estrutura 
departamental ou de unidade de investigação’ (p31 = 0,4)

Responsabilidades ao nível da direção ou coordenação de unidade 
orgânica, de departamento, de área departamental ou de unidade de 
investigação, designadamente a experiência, os contributos e a visão es-
tratégica na área da gestão de investigação e desenvolvimento (R&D).

5.3.2 — Parâmetro P32 ‘Direção de cursos’ (p32 = 0,3)
Responsabilidades ao nível de diretor de curso, subdiretor de curso 

ou de membro da direção de curso.

5.3.3 — Parâmetro P33 ‘Participação em órgão de gestão’ (p33 = 0,2)
Membro eleito do conselho científico, do conselho pedagógico, do 

senado ou de outros órgãos equivalentes.

5.3.4 — Parâmetro P34 ‘Outras atividades de gestão’ (p34 = 0,1)
Membro de júri de concurso de carreira da administração pública, de 

aquisição de bens e serviços, de um grupo de missão, de coordenação de ano, 
de gabinete de mobilidade ou desempenho de outras funções relevantes.

5.4 — Parâmetros e critérios de avaliação da vertente Extensão 
(e respetivas ponderações) (c2)

5.4.1 — Parâmetro P41 ‘Prestação de serviços’ (p41 = 0,4)
Participação em projetos de consultoria com financiamento nacional 

ou internacional.

5.4.2 — Parâmetro P42 ‘Organização de eventos e publicações de 
divulgação técnico -científica’ (p42 = 0,3)

Organização de encontros e seminários, nacionais ou internacionais, 
e publicação de livros, artigos ou capítulos de livros de divulgação não 
considerados em 5.1.1.

5.4.3 — Parâmetro P43 ‘Lecionação de cursos breves’ (p43 = 0,2)
Participação na lecionação de cursos não conducentes a grau aca-

démico.

5.4.4 — Parâmetro P44 ‘Outras atividades de extensão’ (p44 = 0,1)
Participação em estruturas que valorizem os resultados de I&D (em-

presas, observatórios, associações), participação em órgãos de insti-
tuições externas em representação da universidade e participação em 
órgãos sociais de sociedades científicas ou profissionais, nacionais ou 
internacionais.

6 — Avaliação e seleção
6.1 — Concluído o prazo para a apresentação de candidaturas, o 

júri reúne no prazo de dez dias úteis para dar início à sua apreciação, 
tendo em conta as vertentes, os parâmetros e os critérios constantes do 
presente edital.

6.2 — Com base nos curricula vitæ apresentados pelos candidatos, 
o júri delibera, nessa primeira reunião, sobre a aprovação em mérito 
absoluto dos candidatos. Tratando -se de um concurso para Professor 
Catedrático, o júri terá em conta, nesta sua apreciação, se o candidato 
cumpre o requisito obrigatório de ser autor ou coautor de pelo menos 
seis artigos publicados em revistas internacionais indexadas na ISI 
Web of Science. Aos candidatos cumpre fazer prova da satisfação deste 
requisito.

6.3 — Nesta primeira reunião, o processo de decisão é precedido pela 
apresentação, por parte dos membros do júri, de propostas escritas fun-
damentadas sobre os candidatos que julgam não reunir mérito absoluto. 
Procede -se depois à votação de cada uma dessas propostas, não sendo 
admitidas abstenções. Uma candidatura é rejeitada em mérito absoluto 
se uma proposta nesse sentido obtiver a maioria dos votos favoráveis 
entre os membros do júri que participam na reunião. A decisão final 
sobre essa proposta, bem como o número de votos recolhidos e respetivas 
fundamentações, fazem parte integrante da ata.

6.4 — No caso de não aprovação em mérito absoluto, o júri noti-
fica os candidatos excluídos nos termos do ponto 2 do artigo 22.º do 
Regulamento e promove a afixação da lista provisória de admitidos e 
excluídos.

6.5 — Findos os prazos estipulados nas alíneas b) e d) do artigo su-
pracitado, o júri aprecia, delibera, elabora e promove a afixação da lista 
definitiva dos candidatos admitidos e excluídos. Notifica, também, no 
prazo de três dias úteis, todos os candidatos da referida lista.

6.6 — O júri procede então à avaliação dos candidatos aprovados em 
mérito absoluto, considerando as vertentes, os parâmetros e os critérios 
constantes do presente edital. Cada membro do júri valoriza, numa 
escala de 0 a 100, cada parâmetro em cada uma das vertentes (cada Pij; 
i,j = 1,2,3,4) para cada candidato, tendo em conta os critérios.

6.7 — A avaliação de cada candidato em cada vertente é apurada na 
escala de 0 a 100, usando as respetivas ponderações, de acordo com as 
seguintes fórmulas:

Vertente Inv. = 0,5 * P11 + 0,2 * P12 + 0,2 * P13 + 0,1 * P14
Vertente Ens. = 0,4 * P21 + 0,3 * P22 + 0,2 * P23 + 0,1 * P24
Vertente Ges. = 0,4 * P31 + 0,3 * P32 + 0,2 * P33 + 0,1 * P34
Vertente Ext. = 0,4 * P41 + 0,3 * P42 + 0,2 * P43 + 0,1 * P44

6.8 — A avaliação final de cada candidato é uma média ponderada da 
avaliação alcançada em cada uma das vertentes, usando os respetivos 
ponderadores mencionados no ponto 4.2 do presente edital:

Avaliação Final = 0,4 * Vertente Inv. + 0,3 * Vertente Ens. + 
+ 0,2 * Vertente Gest. + 0,1 * Vertente Ext.

7 — Seriação e metodologia de votação
7.1 — Antes de se iniciar as votações, cada membro do júri apre-

senta um documento escrito, que será anexo à ata, com a ordenação 
dos candidatos.

7.2 — Nas várias votações que se descrevem a seguir, cada membro 
do júri deve respeitar a ordenação que apresentou.

7.3 — O júri utilizará a seguinte metodologia de votação para a for-
mação da maioria absoluta na ordenação final dos candidatos:

7.3.1 — A primeira votação destina -se a determinar o candidato a 
colocar em primeiro lugar na lista ordenada.

i) Se nessa votação um candidato obtiver mais do que metade dos 
votos dos membros do júri presentes na reunião, esse candidato fica 
colocado em primeiro lugar.

ii) Se nessa votação dois candidatos obtiverem, cada um deles, exa-
tamente metade do número de votos, o presidente do júri desempata, 
escolhendo de entre os dois o que é colocado em primeiro lugar da 
lista ordenada.
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iii) Se nessa votação nenhum dos dois casos anteriores ocorrer, passa-
-se a uma segunda votação, após retirar os candidatos que não obtiveram 
votos nessa votação e também o candidato menos votado. No caso de 
haver dois ou mais candidatos empatados na posição de menos votado, 
faz -se uma votação apenas sobre esses candidatos, para decidir qual deles 
eliminar. Para esta votação, os membros do júri votam obrigatoriamente 
no candidato que está mais abaixo na sua seriação. Se ainda assim houver 
empate entre dois ou mais candidatos, o presidente do júri decide qual 
o candidato a eliminar entre eles.

iv) Depois de eliminar esse candidato e os candidatos que não obtive-
ram votos na primeira votação, volta -se a votar para o candidato a colocar 
em primeiro lugar repetindo, se necessário, o processo acima descrito, 
até um candidato obter mais de metade dos votos para o primeiro lugar.

7.3.2 — Uma vez colocado um candidato no primeiro lugar da lista 
ordenada, retira -se esse candidato do escrutínio. A votação seguinte 
destina -se a determinar o candidato a colocar em segundo lugar e decorre 
de acordo com as mesmas regras. E assim sucessivamente até se obter 
uma lista ordenada de todos os candidatos.

8 — Participação dos interessados e decisão final
8.1 — Os candidatos são notificados, nos termos do artigo 23.º do 

Regulamento, sobre a lista provisória de classificação final e ordenação 
dos candidatos, para efeitos de realização da audiência prévia dos inte-
ressados, em conformidade com o artigo 100.º e seguintes do Código 
do Procedimento Administrativo.

8.2 — Realizada a audiência prévia dos interessados, o júri aprecia as 
alegações e aprova a lista de ordenação final dos candidatos.

9 — Prazo de decisão final
9.1 — Sem prejuízo do disposto no número seguinte, o prazo de 

proferimento da decisão final do júri não pode ser superior a noventa 
dias seguidos, contados a partir da data limite para a apresentação das 
candidaturas.

9.2 — O prazo referido no número anterior pode ser prorrogado 
quando o elevado número de candidatos ou a especial complexidade 
do concurso o justifique.

E, para constar, lavrou -se o presente edital que será divulgado de 
acordo com o estipulado no artigo 62.º -A do ECDU.

7 de julho de 2014. — O Reitor, António Branco. 
208036661 

 UNIVERSIDADE DA BEIRA INTERIOR

Edital n.º 779/2014
Doutor António Carreto Fidalgo, professor catedrático e reitor da 

Universidade da Beira Interior, faz saber que, pelo prazo de trinta dias 
úteis a contar do dia imediato àquele em que o presente edital for pu-
blicado no Diário da República, está aberto concurso documental inter-
nacional, para recrutamento na modalidade de contrato de trabalho em 
funções públicas por tempo indeterminado, para 1 posto de trabalho e 
provimento da respetiva vaga na categoria de professor catedrático na 
área disciplinar de Informática do mapa de pessoal docente da Univer-
sidade da Beira Interior, com a remuneração estabelecida nos termos 
da legislação aplicável.

A avaliação do período experimental, quando aplicável, é feita nos 
termos do Regulamento de Concursos e Contratação da Carreira Aca-
démica.

O concurso é aberto nos termos do artigo 37.º a 51.º e 62 -A do Es-
tatuto da Carreira Docente Universitária aprovado pelo Decreto -Lei 
n.º 448/79, de 13 de novembro, com a redação dada pelo Decreto -Lei 
n.º 205/2009, de 31 de agosto, e alterado pela Lei n.º 8/2010, de 13 de 
maio adiante designado por ECDU, e demais legislação aplicável, de-
signadamente do Regulamento de Concursos e Contratação da Carreira 
Académica da Universidade da Beira Interior, adiante designado por 
Regulamento, republicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 36, de 
20 de fevereiro de 2014, Despachos do Reitor e Vice -Reitor n.º 2014/
R/38 de 19 de junho e n.º 2014/R/59 de 1 de agosto, após emissão de 
declaração a que se refere o n.º 5 do artigo 24.º da Lei n.º 80/2013 
de 28 de novembro. O concurso esgota -se com o preenchimento do 
posto de trabalho colocado a concurso e no mesmo observar -se -ão as 
seguintes disposições:

1 — Local de exercício de funções
1.1 — Os docentes a admitir desempenharão as suas funções na 

Universidade da Beira Interior.
1.2 — As funções a desempenhar na(s) área(s) disciplinar(es) em 

que o concurso é aberto, têm subjacente que a investigação a realizar 
decorrerá integrada numa das unidades/polos com autonomia financeira, 
sediadas(os) na UBI ou em Laboratórios Associados de que esta seja 
participante.

2 — Requisitos de admissão
2.1 — Em conformidade com o disposto nos artigos 37.º, 38.º e 40.º 

do ECDU, são requisitos para a candidatura os seguintes:
a) Ser titular do grau de Doutor há mais de cinco anos, em ramo 

considerado como adequado à área para que foi aberto o concurso;
b) Ser detentor do título de agregado, em ramo considerado como 

adequado à área para que foi aberto o concurso.

2.2 — Caso o grau de doutor tenha sido conferido por instituição 
de ensino superior estrangeira, o mesmo tem de estar reconhecido em 
Portugal, nos termos previstos na legislação para o efeito aplicável, até 
à data do termo do prazo para a candidatura.

3 — Apresentação de candidaturas (prazo, local e forma)
3.1 — As candidaturas deverão ser apresentadas, até ao 30.º dia útil 

contado a partir da data de publicação do presente edital na 2.ª série 
do Diário da República, na Reitoria da Universidade da Beira Interior 
(Setor de Concursos e Atos Académicos), Convento de Santo António, 
6201 -001, Covilhã, pessoalmente, no horário de atendimento ao público, 
2.ª a 6.ª-feira das 9h00 às 13h00 e das 14h00 às 18h00 ou por correio 
registado, expedido até ao termo do prazo fixado para apresentação de 
candidaturas.

3.2 — Não serão aceites candidaturas enviadas por correio eletrónico.
4 — Composição do júri
O júri do concurso funcionará de acordo com o disposto no artigo 50.º 

e 51.º do ECDU e no presente edital, tendo nos termos do artigo 46.º 
do ECDU e n.º 2 do artigo 6.º do Regulamento a seguinte constituição:

Presidente — Vice -Reitor, Doutor Paulo Rodrigues Lima Vargas 
Moniz, por delegação.

Vogais:
— Doutor Fernando Nunes Ferreira, professor catedrático da Facul-

dade de Engenharia da Universidade do Porto;
— Doutor Paulo Jorge Esteves Veríssimo, professor catedrático da 

Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa;
— Doutor João Álvaro Brandão Soares de Carvalho, professor cate-

drático da Universidade do Minho;
— Doutor Arlindo Manuel Limede de Oliveira, professor catedrático 

do Instituto Superior Técnico da Universidade de Lisboa;
— Doutor Pedro João Valente Dias Guerreiro, professor catedrático 

da Universidade do Algarve;
— Doutor Mário Marques Freire, professor catedrático da Universi-

dade da Beira Interior;
— Doutor Edmundo Heitor da Silva Monteiro, professor catedrático 

da Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade de Coimbra;
— Doutor Luis Manuel Marques da Costa Caires, professor cate-

drático da Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade Nova 
de Lisboa;

— Doutor Salvador Luis de Bethencourt Pinto de Abreu, professor 
catedrático da Universidade de Évora.

5 — Método e critérios de seleção e seriação
5.1 — O presente concurso destina -se a averiguar a capacidade e o 

desempenho dos candidatos nos diferentes aspetos que, nos termos do 
artigo 4.º do ECDU, integram o conjunto das funções a desempenhar, 
caso, na sequência do concurso, venham a ser contratados. Nos termos 
deste artigo, cumpre, em geral, aos docentes universitários:

a) Realizar atividades de investigação científica, de criação cultural 
ou de desenvolvimento tecnológico;

b) Prestar o serviço docente que lhes for distribuído e acompanhar e 
orientar os estudantes;

c) Participar em tarefas de extensão universitária, de divulgação 
científica e de valorização económica e social do conhecimento;

d) Participar na gestão das respetivas instituições universitárias;
e) Participar em outras tarefas distribuídas pelos órgãos de gestão 

competentes e que se incluam no âmbito da atividade de docente uni-
versitário.

5.2 — O método de seleção a utilizar é o da avaliação curricular 
significando que a seleção deve ser determinada pelas potencialidades 
científicas e pedagógicas dos diferentes candidatos, evidenciadas nas 
realizações concretas expressas nas peças processuais apresentadas a 
concurso.

5.3 — Na avaliação curricular, tendo presente as funções gerais come-
tidas aos docentes universitários no artigo 4.º e específicas no artigo 5.º 
do ECDU, a ponderação dos critérios de avaliação e os parâmetros a 
ser avaliados serão quantificados de acordo com as melhores e mais 
exigentes práticas correntes nas universidades portuguesas e europeias 
em que a apreciação fundamentada do Júri incidirá no seguinte:

a) Desempenho científico do candidato, com base na análise dos 
trabalhos constantes do currículo, designadamente dos que hajam sido 
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selecionados pelo candidato como mais representativos, tomando em 
consideração a sua contribuição para o desenvolvimento e evolução da 
disciplina ou área disciplinar;

b) Capacidade pedagógica do candidato, tendo designadamente em 
consideração, quando aplicável, a análise da sua prática pedagógica 
anterior;

c) Outras atividades relevantes para a missão da Universidade, que 
hajam sido desenvolvidas pelo candidato;

d) Projeto académico que o candidato se propõe desenvolver na dis-
ciplina ou área disciplinar para a qual é aberto o concurso.

5.4 — Desempenho Científico — Ponderação 45 %
A avaliação do desempenho científico inclui os domínios de investi-

gação científica, de criação cultural ou de desenvolvimento tecnológico 
e é composta, designadamente, pelos seguintes parâmetros de avaliação 
e respetiva densificação:

a) Produção científica, cultural ou tecnológica e sua relevância, me-
dida por métricas internacionalmente aceites:

Patentes, livros, capítulos de livros, artigos em revistas científicas 
indexadas à base de dados ISI Web of Knowledge, artigos em revistas 
científicas indexadas à base de dados SCOPUS, outros artigos científicos 
indexados a bases de dados internacionais específicas da área científica, 
em atas de conferências internacionais, tendo em consideração a sua 
natureza, o fator de impacto e o número de citações, a aprovação em 
Provas de Agregação;

b) Coordenação e participação em projetos científicos, de criação 
cultural ou de desenvolvimento tecnológico:

Participação e ou coordenação de projetos científicos sujeitos a con-
curso numa base competitiva, tendo em consideração a classificação 
atribuída pela entidade financiadora e os montantes de financiamento 
ou outras vantagens atribuídas à instituição;

c) Reconhecimento pela comunidade científica:
Prémios de mérito científico, atividades editoriais em revistas cien-

tíficas, participação em corpos de revisores de revistas científicas, co-
ordenação e ou participação em comissões de programa de eventos 
científicos, atividades de avaliação em projetos científicos, realização de 
palestras convidadas em reuniões científicas, criação artística e literária, 
nomeadamente vinculada a espaços de exposição com acesso público 
com um mínimo de 5 dias e no âmbito da Arquitetura, do Cinema, do 
Design e do Urbanismo.

5.5 — Desempenho Pedagógico — Ponderação 35 %
A avaliação do desempenho pedagógico é composta, designadamente, 

pelos seguintes parâmetros de avaliação e respetiva densificação:
Atividade de ensino (número de horas lecionadas, número de unidades 

curriculares diferentes e número de alunos):
a) Número das unidades curriculares que o docente coordenou e 

lecionou, tendo em consideração o número de horas lecionadas, a di-
versidade das matérias lecionadas, o número de alunos e a análise da 
sua prática pedagógica;

b) Produção de material pedagógico e sua relevância:
Livros de texto com ISBN e outros textos de âmbito pedagógico, 

tendo em consideração o seu impacto na comunidade nacional e in-
ternacional;

c) Inovação e valorização relevantes, para a atividade de ensino:
Capacidade demonstrada pelo docente na promoção de novas ini-

ciativas pedagógicas. Por exemplo: (i) propostas de novas unidades 
curriculares ou reformulação de existentes, devidamente aprovada, 
(ii) criação ou reforço de infraestruturas laboratoriais de natureza 
experimental e ou computacional de apoio ao ensino (quando aplicá-
vel), (iii) criação ou reestruturação de grupos de unidades curriculares 
ou de planos de estudos e (iv) participação em ações de formação 
pedagógica;

d) Acompanhamento e orientação de estudantes de mestrado e de 
doutoramento:

Orientação de estudantes de doutoramento e estudantes de mes-
trado, levando em linha de conta a qualidade, distinguindo espe-
cialmente os trabalhos premiados e o reconhecimento internacional, 
através da publicação de artigos em revistas internacionais com 
avaliação pelos seus pares indexadas em bases internacionais, 
participação em júris de provas públicas de outras instituições de 
ensino superior;

e) Participação em projetos pedagógicos noutras instituições:
Trabalho relevante realizado no meio académico na área disciplinar 

em consideração, por convite de outras instituições de Ensino Superior.

5.6 — Outras atividades relevantes, para a missão da Universida-
de — Ponderação 20 %

A avaliação de outras atividades relevantes para a missão da insti-
tuição, considerando:

5.6.1 — A Gestão Universitária composta, designadamente, pelos 
seguintes parâmetros e respetiva densificação:

a) Cargos em Órgãos em Instituições de ensino superior e nas suas 
Unidades Orgânicas;

b) Cargos em subunidades orgânicas de instituições de ensino superior 
e coordenação de ciclos de estudos;

c) Cargos e tarefas temporárias: Participação em cargos e tarefas tem-
porárias que tenham sido atribuídas pelos órgãos de gestão competentes, 
tendo em consideração a sua natureza, o universo de atuação e o período 
em que foi exercida, nomeadamente a integração em júris de concursos 
e apreciação de relatórios decorrentes do ECDU e sua avaliação.

5.6.2 — A Transferência de Conhecimento e Tecnologia, que in-
clui os domínios de extensão universitária, de divulgação científica 
e de valorização económica e social do conhecimento e é composta, 
designadamente, pelos seguintes parâmetros de avaliação e respetiva 
densificação:

a) Valorização e transferência de conhecimento, incluindo autoria e 
coautoria de patentes:

Autoria e coautoria de patentes transferidas para o meio empresarial 
tendo em consideração a sua natureza, a abrangência territorial e nível 
tecnológico; participação em atividades que envolvam os setores público 
e privado, tendo em consideração o tipo de participação, os montantes 
de financiamento, o impacto social, a intensidade tecnológica e a ino-
vação e diversidade;

b) Ações de divulgação científica, cultural ou tecnológica:
Participação e coordenação de iniciativas de divulgação científica e 

tecnológica junto da comunidade científica (por exemplo, a organização 
de congressos e conferências), da comunicação social, das empresas e 
do restante público, tendo em consideração a sua natureza e os resul-
tados alcançados;

c) Publicações de divulgação científica, cultural ou tecnológica:
Autoria e coautoria de publicações técnicas de divulgação científica 

e tecnológica; participação na elaboração de normas técnicas, levando 
em consideração a abrangência territorial.

d) Ações de formação profissional dirigidas para o exterior:
Participação e coordenação de cursos dirigidos para o setor privado 

e o setor público, tendo em conta a relevância do curso.

5.7 — Projeto académico que o candidato se propõe desenvolver na 
disciplina ou área disciplinar para a qual é aberto o concurso — Pon-
deração a ser considerada nos números 5.4, 5.5 e 5.6.

Projeto nos domínios científico, pedagógico e de transferência de 
conhecimento e Tecnologia que o candidato se propõe desenvolver, que 
realce a sua contribuição inovadora na área disciplinar em que é aberto 
o concurso e a sua contribuição para a missão da Universidade.

5.8 — Avaliação das candidaturas
5.8.1 — Terminado o prazo das candidaturas e após ter sido exarado 

pelo Reitor o despacho de admissão ou não admissão das mesmas ao 
concurso conforme estipulado no n.º 7.7.2 do presente edital, o júri reúne-
-se para iniciar os trabalhos de avaliação e ordenação dos candidatos.

5.8.2 — Antes de proceder à ordenação final dos candidatos admitidos, 
o Júri deliberará sobre a sua aprovação ou rejeição em mérito absoluto, 
por votação nominal justificada onde não são admitidas abstenções.

5.8.3 — Considera -se aprovado em mérito absoluto o candidato que 
obtenha o voto favorável de, pelo menos, metade mais um dos membros 
do júri votantes.

5.8.4 — Considera -se como voto favorável à aprovação em mérito 
absoluto, aquele em que expressamente resulte, da respetiva fundamen-
tação escrita, que o candidato dispõe, com base numa análise qualitativa 
dos documentos entregues com a sua candidatura e reportada à área 
disciplinar para a qual foi aberto o concurso, da capacidade e de um 
desempenho considerados como minimamente adequados para o exer-
cício das funções de professor catedrático seja no plano científico, seja 
no plano de outras atividades desenvolvidas e tidas como relevantes 
para a missão da Universidade da Beira Interior.
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5.8.5 — O voto desfavorável à aprovação em mérito absoluto deve 
ser fundamentado numa ou mais das seguintes circunstâncias:

a) De o ramo de conhecimento e ou especialidade em que foi con-
ferido o grau de doutor de que o candidato é titular não se mostrar 
como formação académica adequada para o exercício, minimamente 
adequado, de funções docentes na área disciplinar para a qual foi aberto 
o concurso e esta falta não se considerar suprida por outras formações 
detidas pelo candidato;

b) De o curriculum vitæ do candidato, na parte respeitante aos diferen-
tes parâmetros do critério de desempenho científico tal como definidos 
no ponto 5.4, demonstrar que o candidato não reúne a capacidade e o 
desempenho necessários a um exercício, minimamente adequado, das 
funções de professor catedrático. Se o Júri, antes de apreciados os cur-
riculum vitæ dos candidatos admitidos, entender poder ser utilizada esta 
circunstância como fundamento suficiente para um voto desfavorável à 
aprovação em mérito absoluto de um candidato admitido, então deverá 
previamente densificar este critério, identificando, para um ou mais dos 
parâmetros deste critério, os limiares mínimos que, não sendo atingidos, 
implicam aquela reprovação.

5.8.6 — No caso de pelas regras atrás descritas, existirem candidatos 
que não venham a obter aprovação em mérito absoluto, o Júri procede à 
audiência prévia dos mesmos nos termos do artigo 100.º e seguintes do 
Código do Procedimento Administrativo para no prazo de 10 dias, por 
escrito, se pronunciarem sobre os fundamentos da sua reprovação.

5.8.7 — Apreciadas as alegações dos candidatos excluídos em mérito 
absoluto o Júri delibera na manutenção da decisão ou na sua revisão com 
aprovação destes. Uma vez identificados, em definitivo, os candidatos 
aprovados em mérito absoluto, cada um dos membros do júri procede 
à sua ordenação em mérito relativo, através da avaliação do respetivo 
mérito relativamente a cada um dos critérios, parâmetros bem como 
fatores de ponderação constantes do presente edital e efetua a valoração 
e ordenação final dos candidatos da forma a seguir indicada:

a) Apuramento da classificação dos candidatos em cada critério tendo 
em consideração os parâmetros de avaliação específicos desse critério 
e escalas de referência, devidamente justificadas;

b) Apuramento da classificação final dos candidatos por intermédio 
da combinação da classificação com a ponderação atribuída a cada 
critério;

c) Elaboração de uma lista ordenada dos candidatos, na qual não são 
admitidas classificações ex æquo, com base na qual participa na votação 
individual e justificada que conduz à ordenação final dos candidatos, 
nos termos do n.º 5.10.1 do presente edital;

d) Para elaboração da lista referida na alínea anterior e verificando -se 
situações de empate, podem ser utilizados parâmetros preferenciais;

e) O Júri, na sua primeira reunião, pode deliberar quais os parâmetros 
preferenciais a que cada um dos seus membros se poderá socorrer para 
elaboração da respetiva lista de ordenação de candidatos, em situações 
onde, pela aplicação dos critérios, se verifique um empate na classifi-
cação de candidatos;

f) A classificação final dos candidatos é expressa na escala numérica 
de 0 a 100.

5.9 — Seriação
5.9.1 — Na seriação dos candidatos aos concursos de recrutamento 

de professores, cada membro do júri procede à colocação dos candidatos 
por ordem decrescente das pontuações obtidas.

5.9.2 — A decisão do júri é tomada por maioria simples, isto é, metade 
mais um dos votos dos membros do júri presentes à reunião. Para tal, 
antes de se iniciarem as votações, cada membro do júri apresenta um 
documento escrito, que será anexo à ata, com a ordenação dos candida-
tos, devidamente fundamentada, considerando os critérios dos números 
anteriores. Nas várias votações, cada membro do júri deve respeitar a 
ordenação que apresentou no documento atrás referido, observando -se 
nas votações o seguinte:

a) A primeira votação destina -se a determinar o candidato colocado 
em primeiro lugar, contabilizando o número de votos que cada candidato 
obteve para o 1.º lugar;

b) Se um candidato obtiver a maioria absoluta dos votos para o 
1.º lugar, vence o concurso e é removido do escrutínio, iniciando -se o 
procedimento para escolher o candidato que ocupará o 2.º lugar;

c) Caso nenhum candidato obtenha a maioria absoluta dos votos para 
o 1.º lugar, inicia -se um novo escrutínio, apenas entre os candidatos que 
obtiveram votos para o 1.º lugar, depois de retirado o candidato menos 
votado para esse lugar na votação anterior;

d) Caso se verifique um empate entre dois ou mais candidatos na po-
sição de menos votado, procede -se a uma votação de desempate apenas 
entre estes, contabilizando -se o número de primeiras posições relativas 
de cada um, sendo removido o menos votado;

e) Caso o empate subsista entre dois ou mais candidatos na posição 
de menos votado, mas tendo sido reduzido o número de candidatos em-
patados na posição de menos votado, relativamente à ronda de votação 
anterior, procede -se a uma nova votação de desempate apenas entre os 
candidatos empatados na posição de menos votado, contabilizando -se 
o número de primeiras posições relativas de cada um, sendo removido 
o menos votado;

f) Caso o empate subsista entre dois ou mais candidatos na posição 
de menos votado, sem que tenha sido reduzido o número de candidatos 
empatados na posição de menos votado, relativamente à ronda de votação 
anterior, o desempate é feito através do voto de qualidade do Presidente 
do júri ou pelo exercício do voto de desempate, conforme o caso, sendo 
escolhido para integrar a votação subsequente para o mesmo lugar o 
candidato votado pelo Presidente;

g) Havendo empate quando só restarem dois candidatos para o 1.º lugar, 
o desempate é feito através do voto de qualidade do Presidente do júri 
ou pelo exercício do voto de desempate, conforme o caso;

h) Escolhido o candidato para o 1.º lugar, este sai das votações e 
inicia -se o procedimento de escolha para o candidato a colocar em 
2.º lugar, repetindo -se o processo referido nas alíneas anteriores para 
os lugares subsequentes até se obter uma única lista ordenada de todos 
os candidatos.

5.10 — Ordenação final e notificação dos candidatos
5.10.1 — A ordenação final dos candidatos aprovados em mérito 

absoluto é a que resulta dos critérios de seriação definidos em 5.9.
5.10.2 — A lista de ordenação final dos candidatos é unitária e será 

afixada no departamento da correspondente área disciplinar e na Reitoria 
(Setor de Concursos e Atos Académicos).

5.10.3 — A lista de ordenação final dos candidatos é notificada aos 
candidatos para efeitos de realização da audiência dos interessados, 
nos termos do artigo 100.º e seguintes do Código do Procedimento 
Administrativo, para em prazo não inferior a dez dias úteis, poderem 
dizer por escrito o que se lhes oferecer.

5.10.4 — A notificação inclui a lista de classificação final e a funda-
mentação do júri, indicando também as horas e o local onde o processo 
poderá ser consultado.

5.10.5 — Realizada a audiência de interessados, o júri aprecia, no 
prazo de dez dias úteis, as questões suscitadas e aprova a lista de orde-
nação final dos candidatos, a submeter a homologação.

5.11 — Recrutamento
5.11.1 — Após homologação da lista unitária de ordenação final dos 

candidatos e a sua comunicação a estes o recrutamento opera -se nos 
termos previstos no Estatuto da Carreira Docente Universitária.

5.11.2 — O(s) candidato(s) posicionado(s) em lugar(es) da lista uni-
tária de ordenação final que permita ocupar o(s) posto(s) de trabalho 
devem nos termos do estipulado no Código do Procedimento Adminis-
trativo, no prazo improrrogável de 10 dias úteis, contados da data em 
que for(em) notificado(s) da homologação da lista unitária de ordenação 
dos candidatos proceder à entrega na Universidade da Beira Interior, 
como decorre da declaração sob compromisso de honra dos documentos 
comprovativos de que reúnem as condições legalmente necessárias para 
a constituição de uma relação jurídica de emprego público por tempo 
indeterminado com esta.

5.11.3 — Não podem ser recrutados candidatos que, apesar de apro-
vados e ordenados na lista unitária de ordenação final, se encontrem 
nas seguintes situações:

a) Recusem o recrutamento;
b) Apresentem documentos inadequados, falsos ou inválidos que não 

comprovem as condições necessárias para a constituição da relação 
jurídica de emprego público;

c) Apresentem os documentos exigidos fora do prazo fixado;
d) Não compareçam à outorga do contrato ou à aceitação, no prazo 

legal, por motivos que lhes sejam imputáveis.

5.11.4 — Os candidatos que se encontrem nas situações referidas no 
número anterior são retirados da lista de ordenação final.

6 — Audições Públicas e documentação complementar
6.1 — O júri deliberará na primeira reunião sobre a necessidade de 

proceder à realização de audições públicas dos candidatos aprovados em 
mérito absoluto e que se destinam, em exclusivo, a melhor esclarecer o 
que conste do curriculum vitæ apresentado.

6.2 — Havendo necessidade de realizar estas audiências públicas, as 
mesmas terão lugar entre o 30.º dia e o 70.º dia subsequentes à data limite 
para entrega de candidatura, sendo todos os candidatos informados, com 
uma antecedência mínima de 5 dias, da data e do local em que essas 
audições públicas terão lugar.

6.3 — Também com o intuito de melhor esclarecer o que conste do 
curriculum vitæ apresentado por um dado candidato, pode o Júri deliberar 
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solicitar aos candidatos, com base no disposto na alínea a) do n.º 4 do 
art. 50 do ECDU, documentação complementar.

7 — Instrução da candidatura
7.1 — Os interessados deverão solicitar a sua admissão ao concurso, 

através de requerimento/formulário, onde conste nomeadamente o nome 
completo, a filiação, o número e data de validade do documento de 
identificação legalmente aceite e a data de nascimento (a comprovar 
documentalmente), a localidade de nascimento, o estado civil a profissão, 
a residência ou endereço de contacto, incluindo endereço eletrónico 
e contacto telefónico e declaração atestando que são verdadeiros os 
elementos ou factos constantes da candidatura.

7.2 — O formulário de admissão ao concurso em papel nomeadamente 
para apreciação do júri é instruído com:

a) Documentos comprovativos do preenchimento das condições fi-
xadas, no n.º 2 do presente Edital;

b) Doze exemplares em papel do curriculum vitæ do candidato, da-
tados e assinados, com indicação das atividades pedagógicas desen-
volvidas, bem como dos trabalhos efetuados, indicando os cinco que 
considera mais relevantes, nomeadamente no que respeita à contribuição 
para a evolução da(s) áreas disciplinar(es) em que é aberto o concurso, 
acompanhada de uma descrição justificativa sucinta do contributo do 
candidato, em que um deve ser acompanhado por versão em formato 
eletrónico PDF, ou facultativamente serem entregues todos os exemplares 
no referido formato em suporte digital (CD ou DVD). Do curriculum 
vitæ deve igualmente ser entregue uma versão estruturada em formato 
eletrónico (Excel), tendo em consideração a área disciplinar em que 
é aberto o concurso, de acordo com o modelo disponibilizado para o 
efeito;

c) Um exemplar dos trabalhos mencionados no curriculum vitæ, 
acompanhado preferencialmente de versão em formato eletrónico PDF, 
em suporte digital (CD ou DVD) ou facultativamente apenas neste 
último;

d) Doze exemplares do Projeto a que se refere a alínea d) do n.º 5.3, de-
vendo um deles ser acompanhado por versão em formato eletrónico PDF, 
em suporte digital (CD ou DVD) ou facultativamente serem entregues 
todos os exemplares no referido formato em suporte CD ou DVD;

e) Fotocópia do Bilhete de Identidade/Cartão do Cidadão ou docu-
mento idóneo legalmente reconhecido para o efeito;

f) Certificado do registo criminal, comprovativo de não se encontrar 
inibido do exercício de funções públicas ou interdito para o exercício 
das funções a que se candidata;

g) Declaração do próprio que assegure a posse de robustez física e 
do perfil psíquico indispensáveis ao exercício das funções profissionais 
a que se candidata;

h) Comprovativo da vacinação obrigatória (antitetânica).

7.3 — É facultada aos candidatos a possibilidade de entrega em su-
porte digital (CD ou DVD) para além dos elementos a que se referem 
as alíneas b), c) e d) do n.º 7.2, de todos os restantes elementos a que se 
referem as alíneas deste número, cujas peças devem constituir ficheiros 
autónomos devidamente identificados.

7.4 — Não é exigida a apresentação de documentos comprovativos 
da posse dos requisitos gerais de provimento em funções públicas a 
que se referem as alíneas f) a h) do n.º 7.2, bastando a declaração do 
candidato, sob compromisso de honra, no próprio requerimento ou em 
documento à parte, da situação precisa em que se encontra relativamente 
ao conteúdo de cada uma.

7.5 — Os documentos mencionados no ponto 7.2 podem ser redigidos 
em língua portuguesa ou inglesa, sendo os documentos mencionados no 
ponto 7.2 alínea c) entregues no idioma de redação original.

7.6 — As instruções, formulários que venham a ser fixados e ficheiros 
de apoio para a apresentação da candidatura encontram -se disponíveis 
na internet no endereço: http://www.academicos.ubi.pt — Secção de 
recrutamento de docentes.

7.7 — Apreciação formal das candidaturas
7.7.1 — Serão, desde logo, excluídos do presente concurso os can-

didatos que, até final do prazo e no local e forma fixados no ponto 3 do 
Edital, não entregarem todos os documentos exigidos pelo ponto 7.2 
deste mesmo Edital.

7.7.2 — Após verificação de que as candidaturas satisfazem os requi-
sitos especificados no Edital de abertura do concurso, o Reitor comunica 
aos candidatos, no prazo de cinco dias úteis após a conclusão do prazo de 
apresentação de candidaturas, o despacho de admissão ou não admissão 
ao concurso, o qual se baseará no preenchimento ou na falta de preen-
chimento, por parte daqueles, das condições para tal estabelecidas.

7.7.3 — Os candidatos não admitidos são considerados excluídos 
sendo em conformidade nos termos do Código do Procedimento Admi-
nistrativo notificados para a realização da audiência dos interessados, 
para se pronunciarem pela forma escrita nos dez dias úteis seguintes a 
contar da notificação de acordo com a forma da mesma.

7.7.4 — Realizada a audiência dos interessados, o presidente do júri 
aprecia as questões suscitadas no prazo de dez dias úteis.

7.7.5 — São também excluídos do concurso:
a) Os candidatos, mesmo que aprovados e ordenados na lista unitária 

de ordenação final do concurso em lugar que permita ocupar o posto 
de trabalho concursado, que não apresentem sempre que aplicável, 
nos termos do n.º 5.11.2 documentos comprovativos de que reúnem as 
condições legalmente necessárias para a constituição de uma relação 
jurídica de emprego público por tempo indeterminado com a Univer-
sidade da Beira Interior, injustificadamente os não entreguem no prazo 
fixado ou, tendo -os apresentado, os documentos entregues se revelem 
como inadequados, falsos ou inválidos;

b) Os candidatos para os quais se constate falta de integridade aca-
démica em qualquer momento do concurso.

7.7.6 — Sendo excluído um candidato, por despacho do Reitor da 
Universidade da Beira Interior, com base no motivo referido no número 
anterior, será solicitado ao candidato que imediatamente o sucede na 
lista unitária de ordenação final a entrega de documento comprovativo 
de que reúne as condições legalmente necessárias para a constituição 
de uma relação jurídica de emprego público por tempo indeterminado 
com a Universidade da Beira Interior.

7.7.7 — Há lugar à audiência dos interessados nos termos do ar-
tigo 100.º e seguintes do Código do Procedimento Administrativo dos 
candidatos que venham a ser excluídos por força do disposto no n.º 7.7.5, 
para no prazo de dez dias úteis se pronunciarem pela forma escrita 
quanto à sua exclusão.

8 — De acordo com o determinado pelo despacho conjunto 
n.º 373/2000, de 1 de março, publicado no Diário da República, 2.ª série, 
n.º 77, de 31 de março de 2000, faz -se constar a seguinte menção: «Em 
cumprimento da alínea h) do artigo 9.º da Constituição, a Administração 
Pública, enquanto entidade empregadora, promove ativamente uma polí-
tica de igualdade de oportunidade entre homens e mulheres no acesso ao 
emprego e na progressão profissional, providenciando escrupulosamente 
no sentido de evitar toda e qualquer forma de discriminação.»

01 -08 -2014. — O Reitor, António Carreto Fidalgo.
208036994 

 Edital n.º 780/2014
Doutor António Carreto Fidalgo, professor catedrático e reitor da 

Universidade da Beira Interior, faz saber que, pelo prazo de trinta dias 
úteis a contar do dia imediato àquele em que o presente edital for pu-
blicado no Diário da República, está aberto concurso documental in-
ternacional, para recrutamento na modalidade de contrato de trabalho 
em funções públicas por tempo indeterminado, para 1 posto de trabalho 
e provimento da respetiva vaga na categoria de professor associado na 
área disciplinar de Informática do mapa de pessoal docente da Univer-
sidade da Beira Interior, com a remuneração estabelecida nos termos 
da legislação aplicável.

A avaliação do período experimental, quando aplicável, é feita nos 
termos do Regulamento de Concursos e Contratação da Carreira Aca-
démica.

O concurso é aberto nos termos do artigo 37.º a 51.º e 62 -A do Estatuto 
da Carreira Docente Universitária aprovado pelo Decreto -Lei n.º 448/79, 
de 13 de novembro, com a redação dada pelo Decreto -Lei n.º 205/2009, 
de 31 de agosto, e alterado pela Lei n.º 8/2010, de 13 de maio adiante 
designado por ECDU, e demais legislação aplicável, designadamente 
do Regulamento de Concursos e Contratação da Carreira Académica 
da Universidade da Beira Interior, adiante designado por Regulamento, 
republicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 36, de 20 de fevereiro 
de 2014, Despachos do Reitor e Vice -Reitor n.º 2014/R/35 de 19 de junho 
e n.º 2014/R/58 de 1 de agosto, após emissão de declaração a que se refere 
o n.º 5 do artigo 24.º da Lei n.º 80/2013 de 28 de novembro. O concurso 
esgota -se com o preenchimento do posto de trabalho colocado a concurso 
e no mesmo observar -se -ão as seguintes disposições:

1 — Local de exercício de funções
1.1 — Os docentes a admitir desempenharão as suas funções na 

Universidade da Beira Interior.
1.2 — As funções a desempenhar na(s) área(s) disciplinar(es) em 

que o concurso é aberto, têm subjacente que a investigação a realizar 
decorrerá integrada numa das unidades/polos com autonomia financeira, 
sediadas(os) na UBI ou em Laboratórios Associados de que esta seja 
participante.

2 — Requisitos de admissão
2.1 — Em conformidade com o disposto nos artigos 37.º, 38.º e 41.º 

do ECDU, é requisito para a candidatura ser o interessado titular do grau 
de Doutor há mais de cinco anos, em ramo considerado como adequado 
à área para que foi aberto o concurso.
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2.2 — Caso o grau de doutor tenha sido conferido por instituição 
de ensino superior estrangeira, o mesmo tem de estar reconhecido em 
Portugal, nos termos previstos na legislação para o efeito aplicável, até 
à data do termo do prazo para a candidatura.

3 — Apresentação de candidaturas (prazo, local e forma)
3.1 — As candidaturas deverão ser apresentadas, até ao 30.º dia útil 

contado a partir da data de publicação do presente edital na 2.ª série 
do Diário da República, na Reitoria da Universidade da Beira Interior 
(Setor de Concursos e Atos Académicos), Convento de Santo António, 
6201 -001, Covilhã, pessoalmente, no horário de atendimento ao público, 
2.ª a 6.ª -feira das 9h00 às 13h00 e das 14h00 às 18h00 ou por correio 
registado, expedido até ao termo do prazo fixado para apresentação de 
candidaturas.

3.2 — Não serão aceites candidaturas enviadas por correio eletrónico.
4 — Composição do júri
O júri do concurso, funcionará de acordo com o disposto no artigo 50.º 

e 51.º do ECDU e no presente edital, tendo nos termos do artigo 46.º 
do ECDU e n.º 2 do artigo 6.º do Regulamento a seguinte constituição:

Presidente — Vice -Reitor, Doutor Paulo Rodrigues Lima Vargas 
Moniz, por delegação.

Vogais:
— Doutor Paulo Jorge Esteves Veríssimo, professor catedrático da 

Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa;
— Doutor João Álvaro Brandão Soares de Carvalho, professor cate-

drático da Universidade do Minho;
— Doutor Arlindo Manuel Limede de Oliveira, professor catedrático 

do Instituto Superior Técnico da Universidade de Lisboa;
— Doutor Pedro João Valente Dias Guerreiro, professor catedrático 

da Universidade do Algarve;
— Doutor António Beça Gonçalves Porto, professor catedrático da 

Faculdade de Ciências da Universidade do Porto;
— Doutor Mário Marques Freire, professor catedrático da Universi-

dade da Beira Interior;
— Doutor Edmundo Heitor da Silva Monteiro, professor catedrático 

da Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade de Coimbra;
— Doutor Luis Manuel Marques da Costa Caires, professor cate-

drático da Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade Nova 
de Lisboa;

— Doutor Salvador Luis de Bethencourt Pinto de Abreu, professor 
catedrático da Universidade de Évora.

5 — Método e critérios de seleção e seriação:
5.1 — O presente concurso destina -se a averiguar a capacidade e o 

desempenho dos candidatos nos diferentes aspetos que, nos termos do 
artigo 4.º do ECDU, integram o conjunto das funções a desempenhar, 
caso, na sequência do concurso, venham a ser contratados. Nos termos 
deste artigo, cumpre, em geral, aos docentes universitários:

a) Realizar atividades de investigação científica, de criação cultural 
ou de desenvolvimento tecnológico;

b) Prestar o serviço docente que lhes for distribuído e acompanhar e 
orientar os estudantes;

c) Participar em tarefas de extensão universitária, de divulgação 
científica e de valorização económica e social do conhecimento;

d) Participar na gestão das respetivas instituições universitárias;
e) Participar em outras tarefas distribuídas pelos órgãos de gestão 

competentes e que se incluam no âmbito da atividade de docente uni-
versitário.

5.2 — O método de seleção a utilizar é o da avaliação curricular 
significando que a seleção deve ser determinada pelas potencialidades 
científicas e pedagógicas dos diferentes candidatos, evidenciadas nas 
realizações concretas expressas nas peças processuais apresentadas a 
concurso.

5.3 — Na avaliação curricular, tendo presente as funções gerais come-
tidas aos docentes universitários no artigo 4.º e específicas no artigo 5.º 
do ECDU, a ponderação dos critérios de avaliação e os parâmetros a 
ser avaliados serão quantificados de acordo com as melhores e mais 
exigentes práticas correntes nas universidades portuguesas e europeias 
em que a apreciação fundamentada do Júri incidirá no seguinte:

a) Desempenho científico do candidato, com base na análise dos 
trabalhos constantes do currículo, designadamente dos que hajam sido 
selecionados pelo candidato como mais representativos, tomando em 
consideração a sua contribuição para o desenvolvimento e evolução da 
disciplina ou área disciplinar;

b) Capacidade pedagógica do candidato, tendo designadamente em 
consideração, quando aplicável, a análise da sua prática pedagógica 
anterior;

c) Outras atividades relevantes para a missão da Universidade, que 
hajam sido desenvolvidas pelo candidato;

d) Relatório sobre os conteúdos, métodos de ensino e bibliografia 
numa disciplina da área ou áreas disciplinares em que é aberto o concurso.

5.4 — Desempenho Científico — Ponderação 45 %
A avaliação do desempenho científico inclui os domínios de investi-

gação científica, de criação cultural ou de desenvolvimento tecnológico 
e é composta, designadamente, pelos seguintes parâmetros de avaliação 
e respetiva densificação:

a) Produção científica, cultural ou tecnológica e sua relevância, me-
dida por métricas internacionalmente aceites:

Patentes, livros, capítulos de livros, artigos em revistas científicas 
indexadas à base de dados ISI Web of Knowledge, artigos em revistas 
científicas indexadas à base de dados SCOPUS, outros artigos científicos 
indexados a bases de dados internacionais específicas da área científica, 
em atas de conferências internacionais, tendo em consideração a sua 
natureza, o fator de impacto e o número de citações, a aprovação em 
Provas de Agregação;

b) Coordenação e participação em projetos científicos, de criação 
cultural ou de desenvolvimento tecnológico:

Participação e ou coordenação de projetos científicos sujeitos a con-
curso numa base competitiva, tendo em consideração a classificação 
atribuída pela entidade financiadora e os montantes de financiamento 
ou outras vantagens atribuídas à instituição;

c) Reconhecimento pela comunidade científica:
Prémios de mérito científico, atividades editoriais em revistas cien-

tíficas, participação em corpos de revisores de revistas científicas, co-
ordenação e ou participação em comissões de programa de eventos 
científicos, atividades de avaliação em projetos científicos, realização de 
palestras convidadas em reuniões científicas, criação artística e literária, 
nomeadamente vinculada a espaços de exposição com acesso público 
com um mínimo de 5 dias e no âmbito da Arquitetura, do Cinema, do 
Design e do Urbanismo.

5.5 — Desempenho Pedagógico — Ponderação 40 %
A — A avaliação do desempenho pedagógico é composta, designada-

mente, pelos seguintes parâmetros de avaliação e respetiva densificação:
Atividade de ensino (número de horas lecionadas, número de unidades 

curriculares diferentes e número de alunos):
a) Número das unidades curriculares que o docente coordenou e 

lecionou, tendo em consideração o número de horas lecionadas, a di-
versidade das matérias lecionadas, o número de alunos e a análise da 
sua prática pedagógica;

b) Produção de material pedagógico e sua relevância:
Livros de texto com ISBN e outros textos de âmbito pedagógico, tendo 

em consideração o seu impacto na comunidade nacional e internacional;
c) Inovação e valorização relevantes, para a atividade de ensino:

Capacidade demonstrada pelo docente na promoção de novas iniciati-
vas pedagógicas. Por exemplo: (i) propostas de novas unidades curricu-
lares ou reformulação de existentes, devidamente aprovada, (ii) criação 
ou reforço de infraestruturas laboratoriais de natureza experimental e 
ou computacional de apoio ao ensino (quando aplicável), (iii) criação 
ou reestruturação de grupos de unidades curriculares ou de planos de 
estudos e (iv) participação em ações de formação pedagógica;

d) Acompanhamento e orientação de estudantes de mestrado e de 
doutoramento:

Orientação de estudantes de doutoramento e estudantes de mestrado, 
levando em linha de conta a qualidade, distinguindo especialmente 
os trabalhos premiados e o reconhecimento internacional, através da 
publicação de artigos em revistas internacionais com avaliação pelos 
seus pares indexadas em bases internacionais, participação em júris de 
provas públicas de outras instituições de ensino superior;

e) Participação em projetos pedagógicos noutras instituições:
Trabalho relevante realizado no meio académico na área disciplinar em 

consideração, por convite de outras instituições de Ensino Superior.

B — Valor Pedagógico e Científico do Relatório.
É composto, designadamente, pelos seguintes parâmetros de avaliação 

e respetiva densificação:
a) A contextualização da disciplina na área científica e no plano de 

estudos em que se insere assim como o grau de coerência e de adequação 
no curso em que se integra.
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b) O grau de atualização e inovação dos conteúdos científicos, dos 
métodos de ensino e das referências bibliográficas por comparação 
com disciplinas curriculares análogas em instituições nacionais e in-
ternacionais de relevância. Quando aplicável, deve ser tida em atenção 
a contribuição para a implementação de atividades pedagógicas de 
caráter laboratorial.

c) Clareza e adequação dos objetivos gerais e específicos da disci-
plina bem como dos métodos de avaliação de conhecimento e compe-
tências.

5.6 — Outras atividades relevantes, para a missão da Universida-
de — Ponderação 15 %

A avaliação de outras atividades relevantes para a missão da insti-
tuição, considerando:

5.6.1 — A Gestão Universitária composta, designadamente, pelos 
seguintes parâmetros e respetiva densificação:

a) Cargos em Órgãos em Instituições de ensino superior e nas suas 
Unidades Orgânicas;

b) Cargos em subunidades orgânicas de instituições de ensino superior 
e coordenação de ciclos de estudos;

c) Cargos e tarefas temporárias:

Participação em cargos e tarefas temporárias que tenham sido atri-
buídas pelos órgãos de gestão competentes, tendo em consideração a 
sua natureza, o universo de atuação e o período em que foi exercida, 
nomeadamente a integração em júris de concursos e apreciação de 
relatórios decorrentes do ECDU e sua avaliação.

5.6.2 — A Transferência de Conhecimento e Tecnologia, que in-
clui os domínios de extensão universitária, de divulgação científica 
e de valorização económica e social do conhecimento e é composta, 
designadamente, pelos seguintes parâmetros de avaliação e respetiva 
densificação:

a) Valorização e transferência de conhecimento, incluindo autoria e 
coautoria de patentes:

Autoria e coautoria de patentes transferidas para o meio empresarial 
tendo em consideração a sua natureza, a abrangência territorial e nível 
tecnológico; participação em atividades que envolvam os setores público 
e privado, tendo em consideração o tipo de participação, os montantes 
de financiamento, o impacto social, a intensidade tecnológica e a ino-
vação e diversidade;

b) Ações de divulgação científica, cultural ou tecnológica:
Participação e coordenação de iniciativas de divulgação científica e 

tecnológica junto da comunidade científica (por exemplo, a organização 
de congressos e conferências), da comunicação social, das empresas e 
do restante público, tendo em consideração a sua natureza e os resul-
tados alcançados;

c) Publicações de divulgação científica, cultural ou tecnológica:
Autoria e coautoria de publicações técnicas de divulgação científica 

e tecnológica; participação na elaboração de normas técnicas, levando 
em consideração a abrangência territorial.

d) Ações de formação profissional dirigidas para o exterior:
Participação e coordenação de cursos dirigidos para o setor privado 

e o setor público, tendo em conta a relevância do curso.

5.7 — Avaliação das candidaturas
5.7.1 — Terminado o prazo das candidaturas e após ter sido exarado 

pelo Reitor o despacho de admissão ou não admissão das mesmas ao 
concurso conforme estipulado no n.º 7.7.2 do presente edital, o júri reúne-
-se para iniciar os trabalhos de avaliação e ordenação dos candidatos.

5.7.2 — Antes de proceder à ordenação final dos candidatos admitidos, 
o Júri deliberará sobre a sua aprovação ou rejeição em mérito absoluto, 
por votação nominal justificada onde não são admitidas abstenções.

5.7.3 — Considera -se aprovado em mérito absoluto o candidato que 
obtenha o voto favorável de, pelo menos, metade mais um dos membros 
do júri votantes.

5.7.4 — Considera -se como voto favorável à aprovação em mérito 
absoluto, aquele em que expressamente resulte, da respetiva fundamen-
tação escrita, que o candidato dispõe, com base numa análise qualitativa 
dos documentos entregues com a sua candidatura e reportada à área 
disciplinar para a qual foi aberto o concurso, da capacidade e de um 
desempenho considerados como minimamente adequados para o exer-
cício das funções de Professor Associado seja no plano científico, seja 
no plano de outras atividades desenvolvidas e tidas como relevantes 
para a missão da Universidade da Beira Interior.

5.7.5 — O voto desfavorável à aprovação em mérito absoluto deve 
ser fundamentado numa ou mais das seguintes circunstâncias:

a) De o ramo de conhecimento e ou especialidade em que foi con-
ferido o grau de doutor de que o candidato é titular não se mostrar 
como formação académica adequada para o exercício, minimamente 
adequado, de funções docentes na área disciplinar para a qual foi aberto 
o concurso e esta falta não se considerar suprida por outras formações 
detidas pelo candidato.

b) De o curriculum vitæ do candidato, na parte respeitante aos diferen-
tes parâmetros do critério de desempenho científico tal como definidos 
no ponto 5.4, demonstrar que o candidato não reúne a capacidade e o 
desempenho necessários a um exercício, minimamente adequado, das 
funções de Professor Associado. Se o Júri, antes de apreciados os cur-
ricula vitæ dos candidatos admitidos, entender poder ser utilizada esta 
circunstância como fundamento suficiente para um voto desfavorável à 
aprovação em mérito absoluto de um candidato admitido, então deverá 
previamente densificar este critério, identificando, para um ou mais dos 
parâmetros deste critério, os limiares mínimos que, não sendo atingidos, 
implicam aquela reprovação.

5.7.6 — No caso de pelas regras atrás descritas, existirem candidatos 
que não venham a obter aprovação em mérito absoluto, o Júri procede à 
audiência prévia dos mesmos nos termos do artigo 100.º e seguintes do 
Código do Procedimento Administrativo para no prazo de 10 dias, por 
escrito, se pronunciarem sobre os fundamentos da sua reprovação.

5.7.7 — Apreciadas as alegações dos candidatos excluídos em mérito 
absoluto o Júri delibera na manutenção da decisão ou na sua revisão com 
aprovação destes. Uma vez identificados, em definitivo, os candidatos 
aprovados em mérito absoluto, cada um dos membros do júri procede 
à sua ordenação em mérito relativo, através da avaliação do respetivo 
mérito relativamente a cada um dos critérios, parâmetros bem como 
fatores de ponderação constantes do presente edital e efetua a valoração 
e ordenação final dos candidatos da forma a seguir indicada:

a) Apuramento da classificação dos candidatos em cada critério tendo 
em consideração os parâmetros de avaliação específicos desse critério 
e escalas de referência, devidamente justificadas;

b) Apuramento da classificação final dos candidatos por intermédio 
da combinação da classificação com a ponderação atribuída a cada 
critério;

c) Elaboração de uma lista ordenada dos candidatos, na qual não são 
admitidas classificações ex æquo, com base na qual participa na votação 
individual e justificada que conduz à ordenação final dos candidatos, 
nos termos do n.º 5.9.1 do presente edital;

d) Para elaboração da lista referida na alínea anterior e verificando-se 
situações de empate, podem ser utilizados parâmetros preferenciais;

e) O Júri, na sua primeira reunião, pode deliberar quais os parâmetros 
preferenciais a que cada um dos seus membros se poderá socorrer para 
elaboração da respetiva lista de ordenação de candidatos, em situações 
onde, pela aplicação dos critérios, se verifique um empate na classifi-
cação de candidatos;

f) A classificação final dos candidatos é expressa na escala numérica 
de 0 a 100.

5.8 — Seriação
5.8.1 — Na seriação dos candidatos aos concursos de recrutamento 

de professores, cada membro do júri procede à colocação dos candidatos 
por ordem decrescente das pontuações obtidas.

5.8.2 — A decisão do júri é tomada por maioria simples, isto é, metade 
mais um dos votos dos membros do júri presentes à reunião. Para tal, 
antes de se iniciarem as votações, cada membro do júri apresenta um 
documento escrito, que será anexo à ata, com a ordenação dos candida-
tos, devidamente fundamentada, considerando os critérios dos números 
anteriores. Nas várias votações, cada membro do júri deve respeitar a 
ordenação que apresentou no documento atrás referido, observando -se 
nas votações o seguinte:

a) A primeira votação destina -se a determinar o candidato colocado 
em primeiro lugar, contabilizando o número de votos que cada candidato 
obteve para o 1.º lugar;

b) Se um candidato obtiver a maioria absoluta dos votos para o 
1.º lugar, vence o concurso e é removido do escrutínio, iniciando -se o 
procedimento para escolher o candidato que ocupará o 2.º lugar;

c) Caso nenhum candidato obtenha a maioria absoluta dos votos para 
o 1.º lugar, inicia -se um novo escrutínio, apenas entre os candidatos que 
obtiveram votos para o 1.º lugar, depois de retirado o candidato menos 
votado para esse lugar na votação anterior;

d) Caso se verifique um empate entre dois ou mais candidatos na po-
sição de menos votado, procede -se a uma votação de desempate apenas 
entre estes, contabilizando -se o número de primeiras posições relativas 
de cada um, sendo removido o menos votado;
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e) Caso o empate subsista entre dois ou mais candidatos na posição 
de menos votado, mas tendo sido reduzido o número de candidatos em-
patados na posição de menos votado, relativamente à ronda de votação 
anterior, procede -se a uma nova votação de desempate apenas entre os 
candidatos empatados na posição de menos votado, contabilizando -se 
o número de primeiras posições relativas de cada um, sendo removido 
o menos votado;

f) Caso o empate subsista entre dois ou mais candidatos na posição 
de menos votado, sem que tenha sido reduzido o número de candidatos 
empatados na posição de menos votado, relativamente à ronda de votação 
anterior, o desempate é feito através do voto de qualidade do Presidente 
do júri ou pelo exercício do voto de desempate, conforme o caso, sendo 
escolhido para integrar a votação subsequente para o mesmo lugar o 
candidato votado pelo Presidente;

g) Havendo empate quando só restarem dois candidatos para o 1.º lugar, 
o desempate é feito através do voto de qualidade do Presidente do júri 
ou pelo exercício do voto de desempate, conforme o caso;

h) Escolhido o candidato para o 1.º lugar, este sai das votações e 
inicia -se o procedimento de escolha para o candidato a colocar em 
2.º lugar, repetindo -se o processo referido nas alíneas anteriores para 
os lugares subsequentes até se obter uma única lista ordenada de todos 
os candidatos.

5.9 — Ordenação final e notificação dos candidatos
5.9.1 — A ordenação final dos candidatos aprovados em mérito abso-

luto é a que resulta dos critérios de seriação definidos em 5.8.
5.9.2 — A lista de ordenação final dos candidatos é unitária e será 

afixada no departamento da correspondente área disciplinar e na Reitoria 
(Setor de Concursos e Atos Académicos).

5.9.3 — A lista de ordenação final dos candidatos é notificada aos 
candidatos para efeitos de realização da audiência dos interessados, 
nos termos do artigo 100.º e seguintes do Código do Procedimento 
Administrativo, para em prazo não inferior a dez dias úteis, poderem 
dizer por escrito o que se lhes oferecer.

5.9.4 — A notificação inclui a lista de classificação final e a funda-
mentação do júri, indicando também as horas e o local onde o processo 
poderá ser consultado.

5.9.5 — Realizada a audiência de interessados, o júri aprecia, no prazo 
de dez dias úteis, as questões suscitadas e aprova a lista de ordenação 
final dos candidatos, a submeter a homologação.

5.10 — Recrutamento
5.10.1 — Após homologação da lista unitária de ordenação final dos 

candidatos e a sua comunicação a estes o recrutamento opera -se nos 
termos previstos no Estatuto da Carreira Docente Universitária.

5.10.2 — O(s) candidato(s) posicionado(s) em lugar(es) da lista uni-
tária de ordenação final que permita ocupar o(s) posto(s) de trabalho 
devem nos termos do estipulado no Código do Procedimento Adminis-
trativo, no prazo improrrogável de 10 dias úteis, contados da data em 
que for(em) notificado(s) da homologação da lista unitária de ordenação 
dos candidatos proceder à entrega na Universidade da Beira Interior, 
como decorre da declaração sob compromisso de honra dos documentos 
comprovativos de que reúnem as condições legalmente necessárias para 
a constituição de uma relação jurídica de emprego público por tempo 
indeterminado com esta.

5.10.3 — Não podem ser recrutados candidatos que, apesar de apro-
vados e ordenados na lista unitária de ordenação final, se encontrem 
nas seguintes situações:

a) Recusem o recrutamento;
b) Apresentem documentos inadequados, falsos ou inválidos que não 

comprovem as condições necessárias para a constituição da relação 
jurídica de emprego público;

c) Apresentem os documentos exigidos fora do prazo fixado;
d) Não compareçam à outorga do contrato ou à aceitação, no prazo 

legal, por motivos que lhes sejam imputáveis.

5.10.4 — Os candidatos que se encontrem nas situações referidas no 
número anterior são retirados da lista de ordenação final.

6 — Audições Públicas e documentação complementar
6.1 — O júri deliberará na primeira reunião sobre a necessidade de 

proceder à realização de audições públicas dos candidatos aprovados em 
mérito absoluto e que se destinam, em exclusivo, a melhor esclarecer o 
que conste do curriculum vitæ apresentado.

6.2 — Havendo necessidade de realizar estas audiências públicas, as 
mesmas terão lugar entre o 30.º dia e o 70.º dia subsequentes à data limite 
para entrega de candidatura, sendo todos os candidatos informados, com 
uma antecedência mínima de 5 dias, da data e do local em que essas 
audições públicas terão lugar.

6.3 — Também com o intuito de melhor esclarecer o que conste do 
curriculum vitæ apresentado por um dado candidato, pode o Júri deliberar 

solicitar aos candidatos, com base no disposto na alínea a) do n.º 4 do 
art. 50 do ECDU, documentação complementar.

7 — Instrução da candidatura
7.1 — Os interessados deverão solicitar a sua admissão ao concurso, 

através de requerimento/formulário, onde conste nomeadamente o nome 
completo, a filiação, o número e data de validade do documento de 
identificação legalmente aceite e a data de nascimento (a comprovar 
documentalmente), a localidade de nascimento, o estado civil a profissão, 
a residência ou endereço de contacto, incluindo endereço eletrónico 
e contacto telefónico e declaração atestando que são verdadeiros os 
elementos ou factos constantes da candidatura.

7.2 — O formulário de admissão ao concurso em papel nomeadamente 
para apreciação do júri é instruído com:

a) Documentos comprovativos do preenchimento das condições fi-
xadas, no n.º 2 do presente Edital;

b) Doze exemplares em papel do curriculum vitæ do candidato, da-
tados e assinados, com indicação das atividades pedagógicas desen-
volvidas, bem como dos trabalhos efetuados, indicando os cinco que 
considera mais relevantes, nomeadamente no que respeita à contribuição 
para a evolução da(s) áreas disciplinar(es) em que é aberto o concurso, 
acompanhada de uma descrição justificativa sucinta do contributo do 
candidato, em que um deve ser acompanhado por versão em formato 
eletrónico PDF, ou facultativamente serem entregues todos os exemplares 
no referido formato em suporte digital (CD ou DVD). Do curriculum 
vitæ deve igualmente ser entregue uma versão estruturada em formato 
eletrónico (Excel), tendo em consideração a área disciplinar em que 
é aberto o concurso, de acordo com o modelo disponibilizado para o 
efeito;

c) Um exemplar dos trabalhos mencionados no curriculum vitæ, 
acompanhado preferencialmente de versão em formato eletrónico PDF, 
em suporte digital (CD ou DVD) ou facultativamente apenas neste 
último;

d) Doze exemplares do Relatório a que se refere alínea d) do n.º 5.3, 
devendo um deles ser acompanhado por versão em formato eletrónico 
PDF, em suporte digital (CD ou DVD) ou facultativamente serem en-
tregues todos os exemplares no referido formato em suporte CD ou 
DVD;

e) Fotocópia do Bilhete de Identidade/Cartão do Cidadão ou docu-
mento idóneo legalmente reconhecido para o efeito;

f) Certificado do registo criminal, comprovativo de não se encontrar 
inibido do exercício de funções públicas ou interdito para o exercício 
das funções a que se candidata;

g) Declaração do próprio que assegure a posse de robustez física e 
do perfil psíquico indispensáveis ao exercício das funções profissionais 
a que se candidata;

h) Comprovativo da vacinação obrigatória (antitetânica).

7.3 — É facultada aos candidatos a possibilidade de entrega em su-
porte digital (CD ou DVD) para além dos elementos a que se referem 
as alíneas b), c) e d) do n.º 7.2, de todos os restantes elementos a que se 
referem as alíneas deste número, cujas peças devem constituir ficheiros 
autónomos devidamente identificados.

7.4 — Não é exigida a apresentação de documentos comprovativos 
da posse dos requisitos gerais de provimento em funções públicas a 
que se referem as alíneas f) a h) do n.º 7.2, bastando a declaração do 
candidato, sob compromisso de honra, no próprio requerimento ou em 
documento à parte, da situação precisa em que se encontra relativamente 
ao conteúdo de cada uma.

7.5 — Os documentos mencionados no ponto 7.2 podem ser redigidos 
em língua portuguesa ou inglesa, sendo os documentos mencionados no 
ponto 7.2 alínea c) entregues no idioma de redação original.

7.6 — As instruções, formulários que venham a ser fixados e ficheiros 
de apoio para a apresentação da candidatura encontram -se disponíveis 
na internet no endereço: http://www.academicos.ubi.pt — Secção de 
recrutamento de docentes.

7.7 — Apreciação formal das candidaturas
7.7.1 — Serão, desde logo, excluídos do presente concurso os can-

didatos que, até final do prazo e no local e forma fixados no ponto 3 do 
Edital, não entregarem todos os documentos exigidos pelo ponto 7.2 
deste mesmo Edital.

7.7.2 — Após verificação de que as candidaturas satisfazem os requi-
sitos especificados no Edital de abertura do concurso, o Reitor comunica 
aos candidatos, no prazo de cinco dias úteis após a conclusão do prazo 
de apresentação de candidaturas, o despacho de admissão ou não ad-
missão ao concurso, o qual se baseará no preenchimento ou na falta de 
preenchimento, por parte daqueles, das condições para tal estabelecidas.

7.7.3 — Os candidatos não admitidos são considerados excluídos 
sendo em conformidade nos termos do Código do Procedimento Admi-
nistrativo notificados para a realização da audiência dos interessados, 
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para se pronunciarem pela forma escrita nos dez dias úteis seguintes a 
contar da notificação de acordo com a forma da mesma.

7.7.4 — Realizada a audiência dos interessados, o presidente do júri 
aprecia as questões suscitadas no prazo de dez dias úteis.

7.7.5 — São também excluídos do concurso:
a) Os candidatos, mesmo que aprovados e ordenados na lista unitária 

de ordenação final do concurso em lugar que permita ocupar o posto 
de trabalho concursado, que não apresentem sempre que aplicável, 
nos termos do n.º 5.10.2 documentos comprovativos de que reúnem as 
condições legalmente necessárias para a constituição de uma relação 
jurídica de emprego público por tempo indeterminado com a Univer-
sidade da Beira Interior, injustificadamente os não entreguem no prazo 
fixado ou, tendo -os apresentado, os documentos entregues se revelem 
como inadequados, falsos ou inválidos;

b) Os candidatos para os quais se constate falta de integridade aca-
démica em qualquer momento do concurso.

7.7.6 — Sendo excluído um candidato, por despacho do Reitor da 
Universidade da Beira Interior, com base no motivo referido no número 
anterior, será solicitado ao candidato que imediatamente o sucede na 
lista unitária de ordenação final a entrega de documento comprovativo 
de que reúne as condições legalmente necessárias para a constituição 
de uma relação jurídica de emprego público por tempo indeterminado 
com a Universidade da Beira Interior.

7.7.7 — Há lugar à audiência dos interessados nos termos do ar-
tigo 100.º e seguintes do Código do Procedimento Administrativo dos 
candidatos que venham a ser excluídos por força do disposto no n.º 7.7.5, 
para no prazo de dez dias úteis se pronunciarem pela forma escrita 
quanto à sua exclusão.

8 — De acordo com o determinado pelo despacho conjunto 
n.º 373/2000, de 1 de março, publicado no Diário da República, 2.ª série, 
n.º 77, de 31 de março de 2000, faz -se constar a seguinte menção: «Em 
cumprimento da alínea h) do artigo 9.º da Constituição, a Administração 
Pública, enquanto entidade empregadora, promove ativamente uma polí-
tica de igualdade de oportunidade entre homens e mulheres no acesso ao 
emprego e na progressão profissional, providenciando escrupulosamente 
no sentido de evitar toda e qualquer forma de discriminação.»

01 -08 -2014. — O Reitor, António Carreto Fidalgo.
208036961 

 UNIVERSIDADE DE LISBOA

Reitoria

Despacho n.º 10877/2014
1 — Terminado o procedimento concursal para provimento do cargo 

de Coordenador do Mobilidade do Departamento de Relações Externas 
e Internacionais da Universidade de Lisboa e após ter sido dado cum-
primento ao disposto no n.º 6 do artigo 21.º da Lei n.º 2/2004, de 15 de 
janeiro, republicada pela Lei n.º 64/2011, de 22 de dezembro e alterada 
pela Lei n.º 68/2013, de 29 de agosto, com a designação da técnica su-
perior do mapa de pessoal da Reitoria da Universidade de Lisboa, Maria 
João Minhota Antunes Caiado, por possuir a experiência profissional, 
o perfil, a competência técnica e a aptidão mais adequadas ao exercício 
das respetivas funções, destacando -se a nível da análise e sentido crítico, 
planeamento e organização, orientação para os resultados, com rigor 
e autonomia, trabalho de equipa e coordenação, expressão e fluência 
verbais (capacidade de comunicação), relacionamento interpessoal e da 
qualidade da experiência profissional.

2 — Nos termos do estabelecido nos números 9.º e 10.º do artigo 21.º 
da Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro, com a última redação dada pela Lei 
n.º 68/2013, de 29 de agosto, designo Maria João Minhota Antunes 
Caiado, para o cargo de Coordenador do Núcleo de Mobilidade do De-
partamento de Relações Externas e Internacionais dos Serviços Centrais 
da Universidade de Lisboa, cargo de direção intermédia de 3.º grau, em 
comissão de serviço, com efeitos a 15 de agosto de 2014, pelo período 
de 3 anos, renováveis por iguais períodos de tempo.

3 — A nota curricular vai anexa ao presente despacho.

Nota curricular
Mestrado em Gestão Internacional, pelo Instituto Superior de Ciências 

do Trabalho e da Empresa e Licenciatura em Ciência Política e Relações 
Internacionais, pela Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Uni-
versidade Nova de Lisboa. Formação em Gestão Pública — FORGEP, 

pela Direção -Geral da Qualificação dos Trabalhadores em Funções 
Públicas (INA), Ministério das Finanças.

Exerceu funções de Dirigente Intermédio de 3.º Grau em Regime de 
Substituição, do Núcleo de Mobilidade do Departamento de Relações 
Externas e Internacionais dos Serviços Centrais da Universidade de 
Lisboa, desde 13 de novembro de 2013 até à presente data.

Exerceu funções de Coordenadora do Núcleo de Programas Acadé-
micos Internacionais, em comissão de serviço, da Divisão de Alunos do 
Departamento Académico, na Reitoria da Universidade de Lisboa.

Coordenadora do Núcleo de Relações Internacionais, em regime 
de substituição, da Divisão de Relações Externas do Departamento de 
Relações Externas, na Reitoria da Universidade de Lisboa.

Desempenhou funções de técnica superior na Divisão de Relações 
Externas da Direção de Serviços de Relações Externas, na Reitoria da 
Universidade de Lisboa.

1 de agosto de 2014. — O Reitor, António Cruz Serra.
208036701 

 Despacho n.º 10878/2014
1 — Terminado o procedimento concursal para provimento do cargo 

de Diretor do Departamento de Património e Compras dos Serviços 
Centrais da Universidade de Lisboa e após ter sido dado cumprimento 
ao disposto no n.º 6 do artigo 21.º da Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro, 
republicada pela Lei n.º 64/2011, de 22 de dezembro e alterada pela 
Lei n.º 68/2013, de 29 de agosto, com a designação do especialista de 
informática do mapa de pessoal da Reitoria da Universidade de Lisboa, 
Vítor Manuel Sanches Lucas, por possuir a experiência profissional, o 
perfil, a competência técnica e a aptidão mais adequadas ao exercício 
das respetivas funções, destacando -se o elevado nível na qualidade de 
experiência profissional, capacidade de comunicação, bem como, da 
competência a nível da representação e colaboração institucional. Mais 
se destacaram as competências que demonstrou no trabalho de equipa 
e coordenação e no relacionamento interpessoal.

2 — Nos termos do estabelecido nos números 9.º e 10.º do artigo 21.º 
da Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro, com a última redação dada pela Lei 
n.º 68/2013, de 29 de agosto, designo Vítor Manuel Sanches Lucas, 
para o cargo de Diretor do Departamento de Património e Compras dos 
Serviços Centrais da Universidade de Lisboa, cargo de direção intermédia 
de 1.º grau, em comissão de serviço, com efeitos a 15 de agosto de 2014, 
pelo período de 3 anos, renováveis por iguais períodos de tempo.

3 — A nota curricular vai anexa ao presente despacho.

Nota curricular
Pós -graduação em Estudos Europeus (ISEG -UTL);
Licenciatura em Sociologia (UAL);
Estágio profissional “ERASMUS Programme na Universidad Com-

plutense de Madrid”, 2009;
Participação na Conferência europeia “VMWorld — Europe 2009”, 

Cannes, França;
“FORGEP — Programa de Formação em Gestão Pública”, Instituto 

Nacional de Administração (INA), 2007;
“Gestão da Contratação de Sistemas de Tecnologias da Informação”, 

INA, 2000;
“Curso de Formação de Formadores”, Direção-Geral de Desenvol-

vimento Rural, 1996.
Exerceu funções de Dirigente Intermédio de 1.º Grau em Regime de 

Substituição, do Departamento de Património e Compras dos Serviços 
Centrais da Universidade de Lisboa, desde 13 de novembro de 2013 
até à presente data.

De 18 de fevereiro de 2008 até 12 de novembro de 2013, Coordenador 
do Gabinete de Informática (GI) e Departamento de Gestão de Recursos 
Humanos (DGRH) dos Serviços de Administração e Ação Social da 
Reitoria da Universidade Técnica de Lisboa (SAAS -UTL);

De 28 junho de 2007 a 17 de fevereiro de 2008, Diretor de Serviços 
de Sistemas e Tecnologias da Informação (DSSTI) da Secretaria -Geral 
do Ministério da Educação, acumulando funções de Coordenador do Ga-
binete de Informática e Departamento de Gestão de Recursos Humanos 
dos SAAS -UTL. Acumulação de funções autorizada por despacho da 
Exma. Sra. Ministra da Educação (Despacho n.º 15 851/2007, Diário 
da República, 2.ª série, n.º 140 de 23/07/2007);

De 22 junho de 2005 a 27 de junho de 2007, Coordenador do Gabinete 
de Informática e Responsável pelo Departamento de Gestão de Recursos 
Humanos, dos SAAS -UTL;

De 6 de agosto de 2002 a 21 de junho de 2005, Nomeado Diretor de 
Serviços de Gestão e Administração (DSGA) do Instituto Nacional de 
Investigação Agrária (INIAP);

De 7 de fevereiro de 2000 a 5 de agosto de 2002, Nomeado Chefe de 
Divisão de Organização e Recursos Humanos (DORH), do INIAP;
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Técnico Superior de Informática de 2.ª classe desde junho de 1994 no 
Gabinete de Planeamento e Política Agroalimentar, exercendo funções 
na Divisão de Informática;

Operador de Sistemas de 2.ª classe desde dezembro de 1992, desem-
penhando funções no Núcleo de Informática do Instituto de Mercados 
Agrícolas e Indústrias Agroalimentares;

Técnico Auxiliar de 2.ª classe desde 4 de fevereiro de 1986, com 
funções na área dos incentivos fiscais e licenciamento industrial, no 
Instituto de Apoio aos Produtos Agrícolas e Alimentares;

Inicia funções em 1 de agosto de 1978 na Direção -Geral das In-
dústrias Agrícolas e Alimentares, desempenhando tarefas nas áreas de 
contabilidade e pessoal.

Atividades Relevantes:
Gestão de Recursos Humanos, elaboração e gestão de mapas de pes-

soal, propostas de orçamento acompanhamento e esclarecimento de todos 
os procedimentos referente à Avaliação de Desempenho (SIADAP), 
membro do CCA por inerência;

Elaboração de procedimentos de Aquisição de Bens e Serviços, in-
cluindo a definição dos equipamentos e respetivas especificações técnicas 
bem como a produção do Caderno de Encargos, em instalação de Rede 
Elétrica, Cablagem Estruturada, Equipamentos Ativos, compreendendo 
os Servidores, Routers, Sistemas Operativos e Software Especifico, 
Firewall;

Júri em vários concursos de Aquisição de Bens e Serviços (ANCP);
Conceção, coordenação e formação de cursos de Access, Windows, 

Word e Excel, elaboração dos respetivos manuais de apoio no domínio 
da Informática e dos Recursos Humanos;

Orientou bolseiros Erasmus e estagiários no âmbito da formação 
profissional para técnicos administrativos e informáticos;

Conceção e elaboração de Plano e Relatório de Atividades, Manuais 
de Procedimentos e Regulamentos;

Júri de variados concursos de dirigentes intermédios, de admissão de 
Técnicos Superiores, Assistentes Técnicos e Operacionais;

Sponser, da Universidade Técnica de Lisboa, no projeto VoIP;
Pivot administrativo da UTL do projeto e -U Campus Virtual;
Líder da participação do INIAP no Projeto AGRO 444, da ação 

n.º 8.1 — Desenvolvimento de um sistema de informação para a pros-
peção e difusão do conhecimento e inovação no setor agrorrural;

Louvor:
Louvor n.º 149/2006, atribuído pelo Presidente do Instituto Nacional 

de Investigação Agrária e das Pescas, publicado no Diário da República, 
2.ª série, n.º 45, de 3 de março de 2006.

1 de agosto de 2014. — O Reitor da Universidade de Lisboa, António 
Cruz Serra.

208036775 

 Despacho n.º 10879/2014
1 — Terminado o procedimento concursal para provimento do cargo 

de Coordenador do Gabinete de Avaliação e Garantia da Qualidade 
dos Serviços Centrais da Universidade de Lisboa e após ter sido dado 
cumprimento ao disposto no n.º 6 do artigo 21.º da Lei n.º 2/2004, de 
15 de janeiro, republicada pela Lei n.º 64/2011, de 22 de dezembro e 
alterada pela Lei n.º 68/2013, de 29 de agosto, com a designação do 
técnico superior do mapa de pessoal da Fundação para a Ciência e a 
Tecnologia, Ana Bernardina Brilha Fonseca Oliveira Camilo, por possuir 
a experiência profissional, o perfil, a competência técnica e a aptidão 
mais adequadas ao exercício das respetivas funções, destacando -se o de 
capacidade a nível de planeamento e organização, expressão e fluências 
verbais e qualidade de experiência profissional.

2 — Nos termos do estabelecido nos números 9.º e 10.º do artigo 21.º 
da Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro, com a última redação dada pela Lei 
n.º 68/2013, de 29 de agosto, designo Ana Bernardina Brilha Fonseca 
Oliveira Camilo, para o cargo de Coordenadora do Gabinete de Avalia-
ção e Garantia da Qualidade dos Serviços Centrais da Universidade de 
Lisboa, cargo de direção intermédia de 2.º grau, em comissão de serviço, 
com efeitos a 15 de agosto de 2014, pelo período de 3 anos, renováveis 
por iguais períodos de tempo.

3 — A nota curricular vai anexa ao presente despacho.
11 de agosto de 2014. — O Reitor da Universidade de Lisboa, An-

tónio Cruz Serra.

Nota curricular
Licenciatura em Serviço Social pelo Instituto Superior de Serviço 

Social de Lisboa (ISSSL), Licenciatura em Psicologia Clínica pelo 
Instituto Superior de Psicologia Aplicada (ISPA), 2.º do Curso de Psi-
coterapeutas da Sociedade Portuguesa de Psicoterapias Breves (SPPB) 
e 1.º ano do Curso de Sensibilização à Intervenção Sistémica e Familiar 
da Sociedade Portuguesa de Terapia Familiar (SPTF).

Da atividade profissional desenvolvida destaca -se o exercício das 
seguintes funções:

Coordenadora do Gabinete de Avaliação e Garantia da Qualidade 
(GAGQ) dos Serviços Centrais da Universidade de Lisboa desde no-
vembro de 2013 até à presente data;

Diretora do Departamento de Assuntos Académicos (DAA) na Rei-
toria da Universidade Técnica de Lisboa, de abril de 2009 a novembro 
de 2013;

Diretora do Departamento de Programas e Projetos de Investigação Cien-
tífica e de Desenvolvimento Tecnológico (DPPICDT) da Fundação para 
a Ciência e a Tecnologia (FCT, I. P.), de agosto de 2007 a março de 2009;

Diretora do Serviço de Programas e Projetos (SPP) da Fundação 
para a Ciência e a Tecnologia (FCT), de novembro de 2002 a agosto 
de 2007.

Desempenhou funções no Gabinete do Secretário de Estado da Ciência 
e, a partir de 1989, integrou o Serviço de Programas e Projetos da Junta 
Nacional de Investigação Científica e Tecnológica (JNICT), colaborando 
nas atividades de avaliação e financiamento de investigação científica 
através da gestão de projetos de investigação financiados pelo OE e 
co -financiados por fundos comunitários (FEDER) em vários domínios 
científicos com especial enfoque nas áreas das Ciências da Saúde e 
das Ciências e Tecnologias dos Materiais, tendo sido responsável pela 
execução do Plano de Recuperação do POCTI, delineado pela Direção-
-Geral do Desenvolvimento Regional (DGDR) e pela Inspeção -Geral de 
Finanças (IGF), e pela elaboração de Normas, Regulamentos e Manuais 
de Procedimentos.

Fez parte integrante do Grupo de Trabalho para a Caracterização da 
UL e da UTL, formado no contexto da fusão das universidades e do 
Grupo de Trabalho para a Implementação do Sistema de Garantia da 
Qualidade na UTL.

Em representação da FCT, integrou, entre outros: o Grupo de Trabalho 
I&D para a Desburocratização de Contratos e de Gestão de Projetos Fi-
nanciados pelo QCA III, coordenado pelo MCTES; a Comissão de Acom-
panhamento da Auditoria Técnico/Financeira do Programa STRIDE; 
o Secretariado STRIDE na gestão de Projetos de I&D realizados no 
âmbito de Infraestruturas apoiadas pelo Programa Ciência; o Secreta-
riado Nacional de Reabilitação; tendo ainda participado em reuniões 
das Unidades de gestão do POCTI/POCI e desempenhado as funções de 
assessora das Comissões de Especialidade e Comissões Coordenadoras 
de Investigação nacionais nas áreas da Saúde e Materiais.

Representou o Ministério da Ciência e Tecnologia: no Painel de 
Avaliação da Linha Financiadora de Inclusão Digital (UMIC); integrou 
a Equipa Interdepartamental do II Plano Nacional para a Igualdade; e 
foi Delegada Nacional ao Comité de Gestão do Programa Biomedicina 
e Saúde da Comissão Europeia.

Integrou a equipa de formadores de ações de formação, destacando-
-se as seguintes: Curso de Empreendedorismo de Base Científica e 
Tecnológica, organizado pela OTIC da Reitoria da UTL; Concursos e 
Avaliação de Projetos na FCT, organizado pela Universidade de Coimbra; 
Curso Satélite de Sucesso em Atividade Científica e de Investigação, 
realizado no âmbito da XI Jornadas de Pediatria; Curso de Produção 
e Transferência de Saberes em Saúde, organizado pelo Ministério da 
Saúde; e Curso de Redes Internacionais de Informação (Programa Geral 
de Informação da UNESCO), organizado pelo Ministério da Reforma 
Administrativa.

Organizou e participou na organização de Congressos e Sessões de 
Acompanhamento a Projetos de C&T, tendo apresentado várias comuni-
cações em Conferências e Seminários. Foi responsável e participou em 
estudos dos quais resultaram publicações/artigos em temas relacionados 
com a Qualidade, Empregabilidade e Gestão de C&T.

Orientou estágios realizados nas áreas de Gestão de Ciência e Tecno-
logia, académica e Qualidade. Participou em procedimentos concursais 
da FCT, Reitoria da UTL, Instituto Superior Técnico, Faculdade de 
Arquitetura e Reitoria da Universidade de Lisboa.

Realizou formação complementar na área da Psicologia, Ciência e 
Tecnologia, Ensino e Qualidade e noutros domínios relevantes para o de-
sempenho das funções que tem exercido, nomeadamente em: Avaliação 
de Desempenho SIADAP; Contratação Pública; Dinâmicas de Equipas 
de Trabalho; Avaliação e Gestão de Projetos de I&D; Modernização 
Administrativa e Tecnológica; Qualidade; e Ensino Superior.

208036807 

 UNIVERSIDADE DA MADEIRA

Aviso n.º 9616/2014
Por despacho do Reitor da Universidade da Madeira, Professor Dou-

tor José Manuel Cunha Leal Molarinho Carmo, datado de 07/08/2014, 
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foi autorizada a Licença Sabática do Professor Doutor Luiz Carlos 
Guerreiro Lopes, Professor Auxiliar, do Centro de Competências das 
Ciências Exatas e de Engenharia, com a duração de um ano, a iniciar a 
1 de fevereiro de 2015 e a terminar a 31 de janeiro de 2016.

(Isento de fiscalização prévia Secção Regional da Madeira do Tri-
bunal de Contas.)

18 de agosto de 2014. — A Administradora, Susana Teles.
208038168 

 SERVIÇOS DE AÇÃO SOCIAL DA UNIVERSIDADE DE LISBOA

Despacho n.º 10880/2014
De acordo com o despacho do Reitor da Universidade de Lisboa, Prof. 

Doutor António Manuel da Cruz Serra, n.º 110/2014, de 5 de junho de 
2014, e considerando que:

Cabe ao Reitor, nos termos do disposto na alínea o), do n.º 1, do 
artigo 26.º dos Estatutos da Universidade de Lisboa, aprovar os regula-
mentos necessários ao adequado funcionamento da Universidade;

Nos termos do disposto no artigo 115.º da Lei n.º 59/2008, de 11 de 
setembro, que aprovou o Regime de Contrato de Trabalho em Funções 
Públicas (RCTFP), a entidade empregadora pública pode elaborar regu-
lamentos internos do órgão ou serviço contendo normas de organização 
e disciplina do trabalho;

Nos termos do disposto no artigo 132.º do RCTFP, compete à entidade 
empregadora pública definir os horários de trabalho dos trabalhadores 
ao seu serviço, dentro dos condicionalismos legais;

Existe a necessidade de regular o controlo de assiduidade e pontua-
lidade dos trabalhadores dos Serviços de Ação Social da Universidade 
de Lisboa ao seu serviço;

O n.º 2 do artigo 115.º e n.º 2 do artigo 132.º do RCTFP estabelecem 
que a aprovação dos regulamentos internos e a organização dos horários 
de trabalho deve ser precedida da audição da comissão de trabalhadores 
ou, na sua falta, da comissão sindical ou intersindical ou dos delegados 
sindicais, tendo a mesma já sido levada a cabo nos termos da lei;

É aprovado o regulamento anexo ao presente despacho, que faz parte 
integrante deste.

24 de junho de 2014. — O Administrador, David João Varela Xavier.

ANEXO

Regulamento do Período de Funcionamento e Horário
de Trabalho do Pessoal dos Serviços

de Ação Social da Universidade de Lisboa (SASULISBOA)

Artigo 1.º
Lei Habilitante

O presente regulamento é estabelecido ao abrigo do disposto na Lei 
n.º 59/2008, de 11 de setembro, que aprova o Regime de Contrato de 
Trabalho em Funções Públicas (RCTFP), conjugado o artigo 13.º da 
Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro, alterada pela Lei n.º 64/2011 de 22 de 
dezembro, com os artigos 11.º e 110.º da Lei n.º 62/2007, de 10 de setem-
bro, que aprova o Regime Jurídico das Instituições de Ensino Superior 
(RJIES), o Acordo Coletivo de Trabalho n.º 1/2009, publicado no Diário 
da República, 2.ª Série, n.º 188 de 28 de setembro e dos Estatutos dos 
SASULISBOA em vigor.

Artigo 2.º
Âmbito de aplicação

1 — O presente regulamento aplica -se a todos os trabalhadores dos 
SASULISBOA, qualquer que seja o seu vínculo e a natureza das suas 
funções.

2 — O regulamento aplica -se igualmente aos trabalhadores que, 
embora vinculados a outros organismos, exerçam funções nos SASU-
LISBOA, em regime de Comissão de Serviço ou por qualquer outro 
mecanismo de Mobilidade.

3 — Por razões de serviço, devidamente justificadas e sob proposta do 
superior hierárquico, pode o Exmo. Reitor autorizar a isenção temporária 
do cumprimento de disposições do presente regulamento a trabalhadores 
individualmente considerados ou a um grupo de trabalhadores.

4 — O pessoal técnico superior e assistente técnico beneficia, em 
regra, do horário flexível, e o pessoal dirigente é isento de horário de 
trabalho.

5 — Aos trabalhadores -estudantes são facultadas normas especiais de 
prestação de trabalho, nos termos da legislação em vigor, e de acordo 
com as disposições do presente Regulamento se aplicáveis neste estatuto.

Artigo 3.º
Período de funcionamento e atendimento dos serviços

1 — O período de funcionamento dos SASULISBOA decorre entre 
as 07h:30 m e as 20h00 m.

2 — Os serviços com atendimento ao público asseguram o seu fun-
cionamento entre as 9h00 m e as 17h00 m, exceto os Refeitórios e o 
Jardim de Infância, que devido à natureza da sua atividade prolongam -na 
dentro dos limites constantes no n.º 1 do presente artigo, ou para além 
destes, em situações cujos serviços específicos dessas áreas assim o 
justifiquem e desde que previamente autorizadas pelo Administrador, 
de acordo com as normas legais aplicáveis.

3 — Os horários de funcionamento e atendimento praticados nos 
vários serviços dos SASULISBOA são descritos em tabela a afixar de 
forma visível nas várias instalações.

Artigo 4.º
Duração semanal e diária do trabalho

1 — A duração média semanal de trabalho prestado é de 40 horas, 
distribuídas de segunda a sexta -feira, dentro dos limites do horário de 
funcionamento dos SASULISBOA, salvo situações excecionais que 
determinem o funcionamento impreterível dos serviços para além do 
período estipulado no art.º 3.º, n.º 1.

2 — O tempo de trabalho diário terá a duração de 8 horas e é obriga-
toriamente interrompido por um intervalo de descanso de duração não 
inferior a 1 hora e nem superior a 2 horas.

3 — O disposto nos dois números anteriores não é aplicável às situa-
ções previstas pelo art.º 11.º do presente regulamento.

4 — O cumprimento da duração exigível do período de trabalho é 
aferido ao mês.

Artigo 5.º
Deveres de pontualidade e assiduidade

1 — O trabalhador deve comparecer regular e continuamente ao ser-
viço no horário que lhe for designado ou noutras situações onde tal seja 
aplicável, como no caso do trabalho extraordinário, dentro dos limites 
legalmente consagrados.

2 — O trabalhador não pode ausentar -se sem autorização do respetivo 
superior hierárquico no período de tempo que decorre entre a entrada e 
a saída do serviço, salvo em caso de serviço externo ou qualquer outro 
motivo devidamente justificado em formulário próprio.

3 — A violação da regra estipulada no número anterior deve ser jus-
tificada de acordo com a legislação aplicável, designadamente o elenco 
constante do art.º 185º da Lei n.º 59/2008, de 11 de setembro, que aprova 
o Regime de Contrato de Trabalho em Funções Públicas (RCTFP).

Artigo 6.º
Modalidades de horário

1 — São possíveis as seguintes modalidades de horário:
a) Horário flexível;
b) Horário desfasado;
c) Horário rígido;
d) Jornada contínua;
e) Isenção de horário.

2 — Com exceção dos trabalhadores dos Refeitórios, Oficinas e 
Jardim de Infância, que utilizam os horários rígido e desfasado, os 
restantes trabalhadores adotam o horário flexível como modalidade de 
horário de referência.

3 — As restantes modalidades, previstas no presente artigo, podem ser 
aplicadas desde que devidamente autorizadas nos termos das disposições 
legais em vigor, em função da natureza das atividades desenvolvidas ou 
a requerimento dos interessados.

4 — A alteração de modalidade de trabalho, relativa ao trabalhador, 
produz efeitos a partir do primeiro dia do mês seguinte ao do pedido 
efetuado.

5 — As modalidades de horário desfasado ou demais especificidades 
em qualquer outra modalidade de horário carecem de fundamentação 
por parte do responsável do respetivo serviço, bem como da consulta 
ao trabalhador.

6 — As modalidades de horário rígido e jornada contínua processam-
-se de acordo com as disposições legais em vigor.
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7 — Cabe ao Administrador dos SASULISBOA autorizar todas as 
modalidades de horário.

8 — O cumprimento dos deveres de assiduidade e pontualidade é 
verificado por um sistema eletrónico de controlo de assiduidade e acesso 
a todas as instalações dos SASULISBOA.

Artigo 7.º
Horário flexível

1 — O horário flexível é aquele que permite ao trabalhador gerir os 
seus tempos de trabalho, escolhendo as horas de entrada e saída.

2 — Os períodos de presença obrigatória, denominados “plataformas 
fixas”, decorrem entre as 10h00 m e as 12h00 m e entre as 14h00 m e 
as 16h00 m.

3 — Os períodos de presença não obrigatória, designados de “pla-
taformas móveis” decorrem entre as 7h30 m e as 10h00 m e entre as 
16h00 m e as 20h00 m.

4 — Por conveniência de serviço e devidamente fundamentado em 
razão de especificidades de funções a desenvolver, as “plataformas fixas” 
poderão ser alteradas pelo dirigente máximo dos SASULISBOA.

5 — Os Serviços devem adotar as medidas necessárias de modo a 
evitar que a flexibilidade de entrada e saída nas “plataformas móveis” 
origine inexistência de pessoal em número considerado adequado ao seu 
normal funcionamento, nomeadamente no atendimento ao público.

6 — O regime de horário flexível não dispensa o trabalhador de 
comparecer pontualmente às reuniões de trabalho para que seja con-
vocado e que se realizem durante o período normal de funcionamento 
dos serviços.

7 — A compensação de eventuais saldos negativos faz -se pelo alar-
gamento do período normal de trabalho diário, devendo mostrar -se 
realizada ao fim de cada período de aferição (1 mês), findo o qual 
deverão ser contabilizadas, em média, 40 horas de trabalho por semana, 
e desde que efetuado no estrito cumprimento do disposto nos n.os 2 e 3 
do presente artigo.

8 — No caso do disposto no número anterior, se no termo do mês 
em que é efetuada a compensação o trabalhador ainda se encontrar com 
saldo negativo será marcada uma falta a justificar nos termos legais 
aplicáveis.

9 — Sempre que o trabalhador tenha excedido o número de horas 
obrigatório de trabalho mensal, o saldo apurado no termo de cada mês, 
que não seja considerado como trabalho extraordinário, é transferido 
automaticamente para o mês seguinte, num máximo de oito horas.

10 — Relativamente aos trabalhadores portadores de deficiência, o 
excesso ou débito de horas apurado no final de cada um dos períodos 
de aferição é transportado para o período imediatamente seguinte e 
nele compensado, desde que não ultrapasse o limite de 8 e 10 horas, 
respetivamente.

11 — Em qualquer dos casos referidos nos anteriores n.os 9 e 10 do 
presente artigo, o crédito a compensar não pode ser gozado junto a 
feriados ou período de férias, nem acumulado com qualquer período de 
dispensa constante do regime do art.º 12º do presente regulamento.

Artigo 8.º
Horário Desfasado

1 — O horário desfasado é aquele que, embora mantendo inalterado o 
período normal de trabalho diário, permite estabelecer, serviço a serviço 
ou para determinado grupo ou grupos de pessoal, e sem possibilidade 
de opção, horas fixas diferentes de entrada e de saída.

2 — O trabalhador que se encontre nesta modalidade deve compare-
cer ao serviço às horas constantes do seu horário, de modo a que seja 
cumprido o horário semanal de 40 horas, distribuído por 5 dias.

3 — Nos Refeitórios, devido às necessidades de adequação da ges-
tão de recursos humanos ao seu funcionamento, pratica -se o seguinte 
horário desfasado:

a) 08h00 m às 17h00 m;
b) 12h00 m às 21h00 m.

4 — Nos Refeitórios concessionados pratica -se o seguinte horário 
desfasado:

a) Tarde: das 12h00 m às 21h00 m.

5 — O trabalho ao sábado será organizado e realizado em sistema 
de escala, de acordo com as necessidades de serviço, sendo os dias de 
descanso semanal e complementar gozados em conformidade com a 
legislação aplicável.

6 — No Jardim de Infância dos SASULISBOA, devido às suas neces-
sidades de funcionamento e adequação da gestão de recursos humanos, 
pratica -se o horário de entrada desde as 07h30 m até às 10h30 m e a 
saída desde as 15h30 m às 18h30 m.

Artigo 9.º
Horário rígido

1 — Horário rígido é aquele que, exigindo o cumprimento da duração 
semanal do trabalho, se reparte por dois períodos diários, com horas 
de entrada e de saída fixas idênticas, separados por um intervalo de 
descanso.

2 — O horário rígido a praticar nos SASULISBOA, sem prejuízo do 
estipulado para as unidades orgânicas às quais se determinem horários 
flexíveis ou desfasados nos termos dos artigos 7.º e 8º do presente 
regulamento e de demais especificidades, é fixado no período entre as 
08h:00 m e as 17h:00 m.

3 — Os atrasos até quinze minutos no início do período da manhã e 
até quinze minutos no início do período da tarde estão sujeitos a com-
pensação dentro do período de referência estabelecido.

4 — Os atrasos superiores a quinze minutos dão origem à marcação 
de falta, a justificar nos termos legais aplicáveis.

5 — Sempre que por decisão do respetivo superior hierárquico, o 
trabalhador preste, num dado dia, trabalho para além do seu período 
de trabalho diário, estas horas de trabalho em excesso, caso não sejam 
remuneradas como trabalho extraordinário, podem ser compensadas 
na redução do período de trabalho em um outro ou mais dias dentro do 
respetivo período de referência.

Artigo 10.º
Jornada contínua

1 — A modalidade de horário de jornada contínua consiste na presta-
ção ininterrupta de trabalho, excetuando um único período de descanso 
não superior a trinta minutos, que para todos os efeitos, se considera 
tempo de trabalho.

2 — O regime de jornada contínua determina a redução do período 
normal de trabalho diário em uma hora, e pode ser adotada nos casos 
previstos na lei, tendo em atenção as necessidades específicas do fun-
cionamento do serviço.

3 — O trabalhador que se encontre nesta modalidade tem uma tolerân-
cia de entrada ou antecipação de saída até quinze minutos, sendo permi-
tida a compensação dentro do período de referência estabelecido.

4 — Os atrasos superiores a quinze minutos dão origem à marcação 
de falta, a justificar nos termos legais aplicáveis.

5 — Sempre que um trabalhador que beneficie desta modalidade de 
horário preste, por decisão do superior hierárquico, mais horas do que 
as definidas para o seu horário, e caso não sejam remuneradas como 
trabalho extraordinário, o tempo que ultrapasse este limite, pode ser 
compensado na redução do período de trabalho em um outro ou mais 
dias dentro do respetivo período de referência.

Artigo 11.º
Isenção de horário

1 — O pessoal dirigente goza de isenção de horário de trabalho.
2 — Mediante proposta do respetivo superior hierárquico e após 

autorização do Administrador dos SASULISBOA, poderá ser concedida 
a isenção de horário a quem possua a carreira profissional de técnico 
superior, coordenador técnico, encarregado geral operacional ou alguma 
carreira específica ainda subsistente, designadamente carreiras da área 
de informática, e que pela natureza das suas funções tenha de exercer 
com frequência a sua atividade fora das instalações dos serviços a que 
pertence.

3 — A isenção de horário de trabalho só pode revestir a modalidade 
da observância dos períodos normais de trabalho acordados, prevista 
na alínea c) do n.º 1 do artigo 140.º da Lei n.º 59/2008 de 11 de se-
tembro.

4 — Ao trabalhador que goza de isenção de horário não podem ser 
impostas as horas do início e do termo do período normal de trabalho 
diário, bem como dos intervalos de descanso.

Artigo 12.º
Dispensas

1 — Aos trabalhadores pode ser concedida, em cada mês, uma dis-
pensa de serviço de meio -dia, de compensação obrigatória, que poderá 
ser gozada por inteiro ou fracionada, num máximo de duas vezes, desde 
que não afete o regular funcionamento dos serviços, mediante parecer 
favorável do superior hierárquico.

2 — As compensações previstas no número anterior, correspondentes 
a quatro horas e três horas e trinta minutos, consoante o período normal 
de trabalho diário seja de oito horas ou sete horas, respetivamente, 
devem ocorrer no próprio mês ou no mês imediatamente a seguir ao 
gozo da dispensa.
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3 — No dia de gozo da dispensa não há possibilidade de acumular a 
mesma com férias, tolerância ou créditos acumulados.

4 — As dispensas de serviço bem como as tolerâncias de ponto são 
consideradas prestação de serviço efetivo para todos os efeitos legais.

Artigo 13.º
Faltas, controlo, registo da assiduidade

1 — O cumprimento dos deveres de assiduidade e pontualidade, 
bem como do período mensal de trabalho é verificado por um sistema 
de registo eletrónico.

2 — A falta de registo de entrada no sistema eletrónico constitui 
ausência ao serviço.

3 — O estabelecido no número anterior não se aplica aos casos de 
lapso comprovado do trabalhador e de avaria ou não funcionamento 
do sistema de registo eletrónico, situações supríveis pela comprovação 
expressa da presença do trabalhador e respetiva assinatura do superior 
hierárquico, a efetuar em impresso próprio.

4 — O tempo de serviço não prestado nas plataformas fixas não é compensá-
vel, constituindo exceção o disposto no artigo 12.º do presente regulamento.

5 — As ausências devidamente justificadas e previstas ao abrigo do 
regime e do regulamento previsto na Lei n.º 59/2008 de 11 de setembro, 
ou por qualquer outra situação que legalmente impeça o trabalhador de 
comparecer ao trabalho, serão consideradas como efetivo serviço para 
efeitos de cômputo das horas de trabalho mensal.

6 — O pedido de justificação de falta, concessão de dispensa ou 
ausência por serviço externo deve ser apresentado em impresso próprio.

7 — Cada trabalhador deverá diariamente efetuar quatro marcações 
de ponto, duas para o período da manhã e duas para o período da tarde.

8 — Os dirigentes dos SASULISBOA estão isentos da marcação de ponto.
9 — A contagem das horas de trabalho prestado pelo pessoal faz -se 

mensalmente pelo Núcleo Administrativo -Recursos Humanos, com base 
nos registos do sistema informático de assiduidade, nas informações e 
justificações apresentadas pelos funcionários e autorizadas pelo seu 
superior hierárquico, sendo o referido núcleo responsável pelo cumpri-
mento das disposições do presente regulamento.

10 — A prestação de serviço externo é documentada em impresso 
próprio, validado pelo superior hierárquico do trabalhador, devendo 
nele constar todos os elementos necessários à contagem do tempo de 
serviço prestado.

11 — Com exceção do período obrigatório de descanso, o trabalhador 
não pode ausentar -se do serviço para o exterior sem autorização do 
superior hierárquico, sob pena de marcação de falta, de acordo com a 
legislação aplicável.

12 — O débito de horas apurado no final de cada período de aferição dá 
lugar à marcação de uma falta, sendo a mesma marcada na proporção de um 
dia completo por cada débito igual à duração do período normal de trabalho.

13 — A autorização referida no número anterior deverá ser comunicada, 
por escrito, ao serviço com responsabilidades em termos de Recursos 
Humanos para se ajustar o respetivo tratamento da assiduidade em causa.

14 — No âmbito do número anterior, qualquer trabalho extraordinário 
terá de ser declarado através do procedimento previsto no art.º 14º do 
presente regulamento, com as necessárias adaptações.

Artigo 14.º
Trabalho extraordinário

1 — Entende -se como trabalho extraordinário todo aquele que for 
prestado para além do período normal de trabalho e de acordo com os 
requisitos dos arts.º 158º a 161º da Lei n.º 59/2008 de 11 de setembro.

2 — É da competência do Administrador autorizar as horas extraordi-
nárias, sob proposta fundamentada do superior hierárquico do serviço.

3 — Só é admitida a prestação de trabalho extraordinário quando 
as necessidades do serviço imperiosamente o exigirem, em virtude 
da acumulação anormal ou imprevista de trabalho ou da urgência na 
realização de tarefas especiais não constantes do plano de atividades e, 
ainda, em situações que resultem de imposição legal.

4 — A justificação de trabalho extraordinário é verificada pelo mesmo 
sistema eletrónico que regista a assiduidade e a pontualidade, sem prejuízo 
das situações previstas nos n.os 14 e 15 do art.º 13º do presente regulamento.

 INSTITUTO POLITÉCNICO DO PORTO

Instituto Superior de Contabilidade e Administração 
do Porto

Aviso n.º 9617/2014
Nos termos do disposto na alínea c) do n.º 1 do artigo 251.º e do 

artigo 254.º do anexo I à Lei n.º 59/2008, de 11 de setembro e para 
cumprimento do disposto na alínea d ) do n.º 1 do artigo 37.º da Lei 
n.º 12 -A/2008, de 27 de fevereiro, faz -se pública a lista nominativa 
do pessoal docente deste Instituto que cessou funções por motivo de 
aposentação, no período compreendido entre 1 de janeiro de 2014 e 1 
de setembro de 2014: 

Artigo 15.º
Limites ao trabalho extraordinário

1 — O trabalho extraordinário não pode, em regra, exceder uma 
hora por dia, nem ultrapassar as cem horas por ano, salvo as exceções 
dispostas:

a) No art.º 161.º da Lei n.º 59/2008 de 11 de setembro;
b) Na cláusula 12.ª do Acordo Coletivo de Trabalho n.º 1/2009, de 

28 de setembro;
c) Em qualquer alargamento decidido pelo dirigente máximo ou em 

órgão no qual este delegue tal competência, através de despacho funda-
mentado de derrogação dos limites exigíveis, nos termos da lei aplicável;

2 — O trabalho extraordinário poderá ultrapassar as cem horas por 
ano apenas em situações imprescindíveis, de acordo com, ou nos termos 
do mecanismo previsto no Acordo Coletivo de Trabalho n.º 1/2009, de 
28 de setembro e na Lei n.º 59/2008 de 11 de setembro.

3 — É considerado trabalho extraordinário o trabalho considerado ex-
cecional e que pela natureza e especificidade da atividade a desenvolver, 
que apenas poderá ser efetuado fora do horário normal de trabalho.

4 — A prestação de trabalho extraordinário não pode determinar um 
período de trabalho diário superior a 10 horas, exceto na modalidade de 
horário flexível, ou nos termos do n.º 1 e 2 do presente artigo.

Artigo 16.º
Infrações

O uso fraudulento do sistema de registo de assiduidade, bem como 
qualquer ação destinada a subverter o princípio individualizado de registo 
de entrada e saída, é considerado infração disciplinar em relação ao seu 
autor e ao eventual beneficiário.

Artigo 17.º
Disposições finais

1 — Em tudo o que não dispõe o presente regulamento é aplicada a 
legislação em vigor sobre a mesma matéria.

2 — O presente regulamento pode ser revisto a qualquer altura, não 
dispensando a consulta prévia da Comissão de Trabalhadores ou Dele-
gado Sindical, quando for aplicável.

3 — O Administrador dos SASULISBOA poderá promover o escla-
recimento de situações que se entendam justificáveis.

4 — O presente Regulamento, após consulta prévia nos termos do art.º 
115 da Lei n.º 59/2008, de 11 de setembro, foi aprovado pelo Despacho 
n.º 110/2014 de 5 de junho de 2014, do Reitor da Universidade de Lisboa.

Artigo 18.º
Entrada em vigor

O presente regulamento revoga todas as anteriores disposições que 
regulem sobre a matéria nele definida e entra em vigor no primeiro dia 
do mês seguinte ao da publicação no Diário da República.

208037803 

Nome Categoria profissional Motivo Data Posição/escalão

Fernando Joaquim Sequeira Linhas  . . . Equiparado a assistente do 2.º triénio  . . . Aposentação. . . . . . 01 -02 -2014 3.º escalão/índice 150.
Sebastião Domingues Oliveira. . . . . . Assistente do 2.º triénio . . . . . . . . . . . . . . Aposentação. . . . . . 01 -05 -2014 3.º escalão/índice 150.
Rui Manuel Silva Lamas José  . . . . . . Equiparado a professor adjunto . . . . . . . . Aposentação. . . . . . 01 -09 -2014 1.º escalão/índice 185.

 18 de agosto de 2014. — A Técnica Superior de Recursos Humanos, Rute Maria Monteiro Pereira Pacheco.
208037374 
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 Aviso (extrato) n.º 9618/2014
Por despacho de 28 de dezembro de 2012 do Senhor Presidente do 

Instituto Superior de Contabilidade e Administração do Porto, Profes-
sor Adjunto Olímpio de Jesus Pereira Sousa Castilho, foi autorizado o 
contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado, com 
António Bernardino Moreira Coelho, na sequência de procedimento 
concursal, como Assistente Operacional, com início a 28 de dezembro 
de 2012, auferindo o vencimento correspondente à 4.ª posição, Nível 4 
da tabela remuneratória única, a que corresponde 635,07 €.

18 de agosto de 2014. — A Técnica Superior de Recursos Humanos, 
Rute Maria Monteiro Pereira Pacheco.

208036848 

 Aviso (extrato) n.º 9619/2014
Nos termos e para os efeitos do disposto no artigo 37.º da Lei 

n.º 12 -A/2008, de 27 de fevereiro, e no artigo 58.º do Estatuto Disci-
plinar dos Trabalhadores que exercem Funções Públicas, aprovado pela 
Lei n.º 58/2008, de 9 de setembro, faz -se público que foi aplicada a pena 
disciplinar de demissão ao Técnico de grau 1 nível 3 Júlio César Vitorino 
Lopes Pereira da Costa, posicionado no 3.º escalão, índice 470, cessando 
assim, o respetivo Contrato de Trabalho em Funções Públicas por Tempo 
Indeterminado, com efeitos a partir do dia 18 de abril de 2014.

18 de agosto de 2014. — A Técnica Superior de Recursos Humanos, 
Rute Maria Monteiro Pereira Pacheco.

208037147 

 Aviso (extrato) n.º 9620/2014
Por despacho de 27 de dezembro de 2012 do Senhor Presidente 

do Instituto Superior de Contabilidade e Administração do Porto, 
Professor Adjunto Olímpio de Jesus Pereira Sousa Castilho, foi 
autorizado o contrato de trabalho em funções públicas por tempo 
indeterminado, em período experimental, com Ricardo Joaquim 
da Silva Lourenço, na sequência de procedimento concursal, como 
Técnico Superior de Aprovisionamento e Gestão do Património, 
com início a 28 de dezembro de 2012, auferindo o vencimento cor-
respondente à 2.ª Posição, Nível 15 da tabela remuneratória única, 
a que corresponde 1201,48€.

18 de agosto de 2014. — A Técnica Superior de Recursos Humanos, 
Rute Maria Monteiro Pereira Pacheco.

208036904 

 Aviso (extrato) n.º 9621/2014
Por despacho de 20 de junho de 2014 do Senhor Presidente do Instituto 

Superior de Contabilidade e Administração do Porto, Professor Adjunto 
Olímpio de Jesus Pereira Sousa Castilho, foi autorizado o contrato de 
trabalho em funções públicas por tempo indeterminado, em período 
experimental, com Fernanda Maria de Araújo Martins, na sequência de 

 Aviso (extrato) n.º 9622/2014
Por despacho de 13 de fevereiro de 2013 do Senhor Presidente do 

Instituto Superior de Contabilidade e Administração do Porto, Profes-
sor Adjunto Olímpio de Jesus Pereira Sousa Castilho, foi renovada a 
nomeação em comissão de serviço como Secretário, com José Manuel 
Vaz Marta de Sampaio e Melo, válida por três anos, com efeitos a partir 
de 20 de maio de 2013.

18 de agosto de 2014. — A Técnica Superior de Recursos Humanos, 
Rute Maria Monteiro Pereira Pacheco.

208036937 

 Aviso (extrato) n.º 9623/2014
Por despacho de 27 de dezembro de 2012 do Senhor Presidente do 

Instituto Superior de Contabilidade e Administração do Porto, Profes-
sor Adjunto Olímpio de Jesus Pereira Sousa Castilho, foi autorizado 
o contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado, 
em período experimental, com Marlene Patrícia Gomes Ribeiro, na 
sequência de procedimento concursal, como Assistente Técnica, com 
início a 27 de dezembro de 2012, auferindo o vencimento correspondente 
à 1.ª posição, nível 5, da tabela remuneratória única, a que corresponde 
683,13€.

18 de agosto de 2014. — A Técnica Superior de Recursos Humanos, 
Rute Maria Monteiro Pereira Pacheco.

208036856 

 INSTITUTO POLITÉCNICO DE VISEU

Aviso (extrato) n.º 9624/2014
Para os efeitos da alínea d) do n.º.1 do artigo 37.º da Lei n.º.12 -A/2008, 

de 27 de fevereiro, torna -se público que o docente Fernando Manuel 
Rodrigues Silva, a exercer funções na Escola Superior de Tecnolo-
gia e Gestão de Viseu do Instituto Politécnico de Viseu, cessou fun-
ções, por motivo de aposentação, com efeitos a 01 de agosto de 2014.

18 de agosto de 2014. — A Vice -Presidente do Instituto Politéc-
nico de Viseu, Prof.ª Doutora Maia Paula Martins Oliveira Carvalho.

208037399 

procedimento concursal, como Técnico Superior de Aprovisionamento 
e Gestão do Património, com início a 20 de junho de 2014, auferindo o 
vencimento correspondente à 2.ª Posição, Nível 15 da tabela remune-
ratória única, a que corresponde 1201,48€.

18 de agosto de 2014. — A Técnica Superior de Recursos Humanos, 
Rute Maria Monteiro Pereira Pacheco.

208037439 

PARTE G

 HOSPITAL DISTRITAL DA FIGUEIRA DA FOZ, E. P. E.

Deliberação n.º 1604/2014
Por deliberação do Conselho de Administração, de 19 de dezembro 

de 2013, autorizada a renovação da Licença Sem Remuneração por um 
ano, ao abrigo do artigo 234.º da Lei n.º 59/2008, de 11 de novembro, 
ao Enfermeiro Especialista, Paulo Eduardo dos Santos Varela do mapa 
de pessoal deste hospital, com efeitos a partir de 26 de dezembro de 
2013. (Isento de fiscalização do Tribunal de Contas.)

27 de dezembro de 2013. — O Presidente do Conselho de Adminis-
tração, Pedro Beja Afonso.

208036889 

 PARQUE ESCOLAR, E. P. E.

Deliberação n.º 1605/2014
Ao abrigo do disposto nos n.º 2 do artigo 8.º e n.º 2 do artigo 11.º 

dos Estatutos da Parque Escolar, E. P. E., aprovados pelo Decreto -Lei 

n.º 41/2007, de 21 de fevereiro, e alterados e republicados pelo Decreto-
-Lei n.º 83/2009, de 2 de abril, e nos termos do disposto nos artigos 35.º 
a 40.º do Código do Procedimento Administrativo e do artigo 109.º do 
Código dos Contratos Públicos, deliberou o Conselho de Administração 
da Parque Escolar, E. P. E., em 18 de julho de 2014, aprovar a atribuição 
dos pelouros abaixo referidos aos membros do Conselho de Adminis-
tração, nos seguintes termos:

a) Dr. Luís Manuel Flores de Carvalho, Presidente:

Direção -Geral de Projeto e Gestão de Ativos;
Direção -Geral de Investimento;
Direção -Geral de Manutenção;
Direção de Recursos Humanos;

b) Dr. Filipe António Alves da Silva, Vogal:

Direção de Contratação;
Direção Jurídica;
Secretaria -Geral;
Direção de Auditoria Interna;
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c) Dr. Montezuma Boaventura Guimarães Dumangane, Vogal:
Direção Financeira;
Direção de Planeamento e Apoio à Gestão.

A presente deliberação produz efeitos desde o dia da sua aprovação.
14 de agosto de 2014. — A Secretária -Geral, Alexandra Viana Ribeiro, 

no uso de competência delegada.
308036337 

 Deliberação n.º 1606/2014
Ao abrigo do disposto no n.º 2 do artigo 8.º dos Estatutos da Parque 

Escolar, E. P. E., adiante designada “Parque Escolar” ou “Empresa”, 
aprovados pelo Decreto -Lei n.º 41/2007, de 21 de fevereiro e nos ter-
mos do disposto nos artigos 35.º a 40.º do Código do Procedimento 
Administrativo e do artigo 109.º do Código dos Contratos Públicos, o 
Conselho de Administração da Parque Escolar, reunido em sessão em 
18 de julho de 2014, deliberou aprovar a delegação de competências 
nos seus membros, nos termos que seguem:

Artigo 1.º
1 — São delegadas no Presidente do Conselho de Administração, 

Luís Manuel Flores de Carvalho, com faculdade de subdelegação em 
qualquer dos restantes elementos do Conselho de Administração, as 
seguintes competências:

a) Praticar todos os atos de gestão de recursos humanos, designada-
mente a aprovação de férias, a justificação de faltas, a autorização de 
deslocações em serviço, a aprovação de despesas efetuadas em repre-
sentação da Empresa e a autorização de realização de despesas com 
deslocações e estadias em território nacional;

b) Praticar todos os atos necessários à realização de despesas devida-
mente orçamentadas, referentes à locação ou à aquisição de bens e de 
serviços e à execução de empreitadas, que tenham por objeto atos ou 
procedimentos cuja responsabilidade ou valor não exceda, por contrato, 
50.000,00 € (cinquenta mil euros), incluindo, nomeadamente a decisão de 
contratar, a escolha do procedimento, a autorização da despesa, a decisão 
de adjudicação ou não adjudicação, a aprovação da minuta do contrato, 
a revogação da adjudicação e, independentemente da aprovação de des-
pesa ao abrigo da presente ou de anterior delegação de competências, a 
assinatura do contrato e a consequente execução contratual;

c) Ordenar a suspensão da execução de trabalhos, nos termos defini-
dos no artigo 365.º do Código dos Contratos Públicos, integrados em 
contratos de empreitada em que a Parque Escolar seja parte;

d) Decidir sobre prorrogações legais de prazos de execução de con-
tratos em que a Parque Escolar seja parte e prorrogações ao abrigo de 
modificação objetiva do contrato;

e) Decidir sobre pedidos de reposição do equilíbrio financeiro efetu-
ados pelos cocontratantes, nos casos previstos no Código dos Contratos 
Públicos ou no contrato celebrado;

f) Efetuar pagamentos de despesas aprovadas e contabilizadas da 
Empresa, conjuntamente com a Diretora Financeira;

g) Autorizar o pagamento de despesas através do Fundo Fixo de 
Caixa, cujo valor ou natureza não possa ser autorizado ao abrigo do 
respetivo Regulamento.

2 — São ainda delegadas, até ao preenchimento do cargo de Diretor 
de Recursos Humanos, no Presidente do Conselho de Administração, 
Luís Manuel Flores de Carvalho, com faculdade de subdelegação em 
trabalhador da Parque Escolar que exerça funções na Direção de Re-
cursos Humanos, as seguintes competências:

a) Subscrever declarações, requerimentos ou quaisquer outros docu-
mentos, a apresentar perante entidades públicas e privadas, relativos a 
matéria laboral e de recursos humanos;

b) Subscrever declarações relativas à confirmação da situação laboral 
de trabalhadores na empresa, a pedido dos mesmos, desde que referindo 
claramente o fim e a entidade a que as mesmas se destinam;

c) Subscrever declarações de frequência de ações formativas internas, 
ministradas por trabalhadores da Parque Escolar;

d) Proceder à conferência, certificação, receção e aprovação de traba-
lhos, serviços e fornecimentos cuja gestão ou acompanhamento estejam 
incluídos no âmbito das suas atribuições;

e) Denunciar, nos termos legalmente admissíveis, contratos referen-
tes a despesas por si autorizadas ao abrigo da presente ou de anterior 
delegação de competências;

f) Autorizar a realização de despesas referentes à atribuição das quan-
tias legalmente devidas no termo dos contratos de trabalho;

g) Comunicar, às empresas seguradoras, os acidentes de trabalho 
ocorridos com trabalhadores da Parque Escolar e assegurar a tramitação 
inerente à gestão do respetivo sinistro.

3 — As competências previstas nas alíneas a) e b) do n.º 1 podem 
também ser subdelegadas em trabalhador da Parque Escolar, desde que 
exercidas no quadro das atribuições da Direção de Recursos Humanos, 
e, no caso do exercício dos poderes previstos na alínea b), com o limite, 
por contrato, de 5.000,00 € (cinco mil euros).

Artigo 2.º
São delegadas no Vogal do Conselho de Administração, Filipe An-

tónio Alves da Silva, com faculdade de subdelegação em qualquer 
dos restantes elementos do Conselho de Administração, as seguintes 
competências, no quadro das atribuições das unidades orgânicas que 
integram os seus pelouros:

a) Praticar todos os atos de gestão de recursos humanos, designada-
mente a aprovação de férias, a justificação de faltas, a autorização de 
deslocações em serviço, a aprovação de despesas efetuadas em repre-
sentação da Empresa e a autorização de realização de despesas com 
deslocações e estadias em território nacional;

b) Praticar todos os atos necessários à realização de despesas devida-
mente orçamentadas, referentes à locação ou à aquisição de bens e de 
serviços e à execução de empreitadas, que tenham por objeto atos ou 
procedimentos cuja responsabilidade ou valor não exceda, por contrato, 
50.000,00 € (cinquenta mil euros), incluindo, nomeadamente a decisão de 
contratar, a escolha do procedimento, a autorização da despesa, a decisão 
de adjudicação ou não adjudicação, a aprovação da minuta do contrato, 
a revogação da adjudicação e, independentemente da aprovação de des-
pesa ao abrigo da presente ou de anterior delegação de competências, a 
assinatura do contrato e a consequente execução contratual;

c) Decidir sobre impugnações administrativas apresentadas no âmbito 
de procedimentos de formação de contratos públicos;

d) Ordenar a suspensão da execução de trabalhos, nos termos defi-
nidos no artigo 365.º do Código dos Contratos Públicos, integrados em 
contratos de empreitada em que a Parque Escolar seja parte;

e) Decidir sobre prorrogações legais de prazos de execução de con-
tratos em que a Parque Escolar seja parte e prorrogações ao abrigo de 
modificação objetiva do contrato;

f) Decidir sobre pedidos de reposição do equilíbrio financeiro efetu-
ados pelos cocontratantes, nos casos previstos no Código dos Contratos 
Públicos ou no contrato celebrado;

g) Efetuar pagamentos de despesas aprovadas e contabilizadas da 
Empresa, conjuntamente com a Diretora Financeira;

h) Designar árbitros para constituição de tribunal arbitral, no âmbito 
da resolução de litígios em que a Parque Escolar seja parte, bem como, 
no caso de cessação de funções de árbitro designado, nomear árbitro 
substituto;

i) Nomear peritos para elaboração de relatórios sobre matérias a 
decidir por tribunal arbitral constituído para resolução de litígio em que 
a Parque Escolar seja parte;

j) Aprovar e outorgar regulamentos de arbitragem a aplicar à resolução 
de litígios em que a Parque Escolar seja parte;

k) Autorizar o pagamento de despesas através do Fundo Fixo de 
Caixa, cujo valor ou natureza não possa ser autorizado ao abrigo do 
respetivo Regulamento;

l) Decidir sobre a aprovação das listas de erros e omissões dos cadernos 
de encargos, que sejam apresentadas pelos interessados, no âmbito dos 
procedimentos de contratação pública.

Artigo 3.º
1 — São delegadas no Vogal do Conselho de Administração, Mon-

tezuma Boaventura Guimarães Dumangane, com faculdade de subde-
legação em qualquer dos elementos do Conselho de Administração, 
as seguintes competências, no quadro das atribuições das unidades 
orgânicas que integram os seus pelouros:

a) Praticar todos os atos de gestão de recursos humanos, designada-
mente a aprovação de férias, a justificação de faltas, a autorização de 
deslocações em serviço, a aprovação de despesas efetuadas em repre-
sentação da Empresa e a autorização de realização de despesas com 
deslocações e estadias em território nacional;

b) Praticar todos os atos necessários à realização de despesas devida-
mente orçamentadas, referentes à locação ou à aquisição de bens e de 
serviços e à execução de empreitadas, que tenham por objeto atos ou 
procedimentos cuja responsabilidade ou valor não exceda, por contrato, 
50.000,00 € (cinquenta mil euros), incluindo, nomeadamente a decisão de 
contratar, a escolha do procedimento, a autorização da despesa, a decisão 
de adjudicação ou não adjudicação, a aprovação da minuta do contrato, 
a revogação da adjudicação e, independentemente da aprovação da des-
pesa ao abrigo da presente ou de anterior delegação de competências, a 
assinatura do contrato e a consequente execução contratual;
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c) Ordenar a suspensão da execução de trabalhos, nos termos defini-
dos no artigo 365.º do Código dos Contratos Públicos, integrados em 
contratos de empreitada em que a Parque Escolar seja parte;

d) Decidir sobre prorrogações legais de prazos de execução de con-
tratos em que a Parque Escolar seja parte e prorrogações ao abrigo de 
modificação objetiva do contrato;

e) Decidir sobre pedidos de reposição do equilíbrio financeiro efetu-
ados pelos cocontratantes, nos casos previstos no Código dos Contratos 
Públicos ou no contrato celebrado;

f) Efetuar pagamentos de despesas aprovadas e contabilizadas da 
Empresa, conjuntamente com a Diretora Financeira;

g) Autorizar pagamentos por débito direto em conta bancária, corres-
pondentes a prestações efetuadas no âmbito da execução de contratos 
celebrados pela Parque Escolar, bem como autorizar a criação, a modi-
ficação e o cancelamento desses débitos diretos na banca eletrónica;

h) Aprovar as alterações orçamentais, devidamente fundamentadas, 
que não envolvam despesas com pessoal, propostas por Dirigentes da 
Parque Escolar que dependam diretamente do Conselho de Adminis-
tração e que não afetem o valor total do orçamento de funcionamento e 
do orçamento de investimento da unidade orgânica;

i) Autorizar o pagamento de despesas através do Fundo Fixo de 
Caixa, cujo valor ou natureza não possa ser autorizado ao abrigo do 
respetivo Regulamento.

Artigo 4.º
1 — Todos os atos praticados ao abrigo da presente delegação de 

competências serão reportados, trimestralmente, ao Conselho de Ad-
ministração.

2 — É revogada a delegação de competências nos membros do Con-
selho de Administração, aprovada pelo Conselho de Administração, por 
deliberação de 26 de novembro de 2013.

3 — A presente deliberação entra em vigor no dia da sua aprovação, 
considerando -se ratificados todos os atos praticados pelos elementos 
do Conselho de Administração no âmbito das competências delega-
das, a partir dessa data e até à data da sua publicação no Diário da 
República.

14 de agosto de 2014. — A Secretária -Geral, Alexandra Viana Ribeiro, 
no uso de competência delegada.

308035479 

 Deliberação n.º 1607/2014
Ao abrigo do disposto no n.º 2 do artigo 8.º dos Estatutos da Parque 

Escolar, E. P. E., adiante designada “Parque Escolar” ou “Empresa”, 
aprovados pelo Decreto -Lei n.º 41/2007, de 21 de fevereiro, e alterados 
e republicados pelo Decreto -Lei n.º 83/2009, de 2 de abril, e nos termos 
do disposto nos artigos 35.º a 40.º do Código do Procedimento Adminis-
trativo e do artigo 109.º do Código dos Contratos Públicos, o Conselho 
de Administração da Parque Escolar, reunido em sessão extraordinária, 
em 18 de julho de 2014, deliberou aprovar a delegação de competências 
nos seus trabalhadores, nos termos que seguem:

Artigo 1.º
São delegadas no Diretor -Geral de Projeto e Gestão de Ativos, 

Eng. Fernando Jorge Militão Gonçalves, as seguintes competências, 
no âmbito das atribuições da respetiva Direção -Geral:

a) Subscrever declarações, requerimentos ou quaisquer outros docu-
mentos a apresentar perante entidades públicas e privadas, relativos a 
assuntos de natureza corrente, nomeadamente declarações abonatórias, 
declarações de execução de obra e declarações sobre a conformidade 
técnica e legal dos elementos da solução das obras;

b) Praticar todos os atos de gestão relativos aos trabalhadores afetos 
à Direção -Geral relativos à aprovação de férias, à justificação de faltas, 
à autorização de deslocações em serviço, à aprovação de despesas efe-
tuadas em representação da Empresa e à autorização de realização de 
despesas com deslocações e estadias em território nacional;

c) Praticar todos os atos necessários à realização de despesas devida-
mente orçamentadas, referentes à locação de bens móveis ou imóveis 
e à aquisição de bens e de serviços, cuja responsabilidade ou valor não 
exceda, por contrato, 25.000,00 € (vinte e cinco mil euros), incluindo, 
nomeadamente a decisão de contratar, a escolha do procedimento, a 
autorização da despesa, a decisão de adjudicação ou de não adjudicação, 
a minuta do contrato, a revogação da adjudicação e, independentemente 
da aprovação de despesa ao abrigo da presente ou de anterior delegação 
de competências, a assinatura do contrato e a consequente execução 
contratual;

d) Praticar todos os atos necessários à realização de despesas devida-
mente orçamentadas e à contratação dos serviços previstos na alínea a) 
do n.º 4 do artigo 5.º do Código dos Contratos Públicos, cuja responsa-

bilidade ou valor não exceda, por contrato, 50.000,00 € (cinquenta mil 
euros), incluindo, independentemente da aprovação de despesa ao abrigo 
da presente ou de anterior delegação de competências, a assinatura do 
contrato e a consequente execução contratual;

e) Proceder à conferência, certificação, receção e aprovação de traba-
lhos, serviços e fornecimentos cuja gestão ou acompanhamento estejam 
incluídos no âmbito das suas atribuições;

f) Denunciar, nos termos legalmente admissíveis, contratos referen-
tes a despesas por si autorizadas ao abrigo da presente ou de anterior 
delegação de competências;

g) Aplicar as multas previstas nos contratos celebrados ou nos res-
petivos cadernos de encargos, depois de decidir sobre as pronúncias 
apresentadas pelos cocontratantes em sede de audiência dos interessa-
dos, com base no projeto de aplicação de multas, previamente enviado, 
devidamente fundamentado;

h) Decidir oficiosamente ou a pedido dos cocontratantes, após com-
petente vistoria à obra e ou depois de verificado o cumprimento do 
contrato e do caderno de encargos, a liberação parcial, total ou faseada 
de cauções prestadas no âmbito do mesmo contrato;

i) Decidir o acionamento de cauções prestadas no âmbito dos contratos 
celebrados, bem como promover o acionamento dos mecanismos legais 
relativos ao exercício do direito de regresso contra terceiros e a restituição 
de qualquer quantia indevidamente paga ou correspondente a custos 
incorridos pela Parque Escolar na execução dos contratos;

j) Representar a Parque Escolar nos assuntos respeitantes a contratos 
em que esta seja parte, perante entidades licenciadoras, bem como pe-
rante outras entidades, nomeadamente em cumprimento de obrigações 
legais;

k) Representar a Parque Escolar nas reuniões das assembleias de 
condóminos dos edifícios que integram o seu património.

Artigo 2.º
São delegadas no Diretor -Geral de Investimento, Eng. José Victor de 

Macedo e Brito Pereira Nunes, as seguintes competências, no âmbito 
das atribuições da respetiva Direção -Geral:

a) Subscrever declarações, requerimentos ou quaisquer outros docu-
mentos a apresentar perante entidades públicas e privadas, relativos a 
assuntos de natureza corrente, nomeadamente declarações abonatórias, 
declarações de execução de obra e declarações sobre a conformidade 
técnica e legal dos elementos da solução das obras;

b) Praticar todos os atos de gestão relativos aos trabalhadores afetos 
à Direção -Geral relativos à aprovação de férias, à justificação de faltas, 
à autorização de deslocações em serviço, à aprovação de despesas efe-
tuadas em representação da Empresa e à autorização de realização de 
despesas com deslocações e estadias em território nacional;

c) Autorizar o pagamento de despesas através do Fundo Fixo de Caixa, 
nos termos do Regulamento superiormente aprovado;

d) Praticar todos os atos necessários à realização de despesas devida-
mente orçamentadas, referentes à locação de bens móveis ou imóveis, à 
aquisição de bens e de serviços e à execução de empreitadas, cuja respon-
sabilidade ou valor não exceda, por contrato, 25.000,00 € (vinte e cinco 
mil euros), incluindo, nomeadamente a decisão de contratar, a escolha 
do procedimento, a autorização da despesa, a decisão de adjudicação ou 
de não adjudicação, a aprovação da minuta do contrato, a revogação da 
adjudicação e, independentemente da aprovação de despesa ao abrigo 
da presente ou de anterior delegação de competências, a assinatura do 
contrato e a consequente execução contratual;

e) Praticar todos os atos necessários à realização de despesas devida-
mente orçamentadas e à contratação dos serviços previstos na alínea a) 
do n.º 4 do artigo 5.º do Código dos Contratos Públicos, cuja responsa-
bilidade ou valor não exceda, por contrato, 50.000,00 € (cinquenta mil 
euros), incluindo, independentemente da aprovação de despesa ao abrigo 
da presente ou de anterior delegação de competências, a assinatura do 
contrato e a consequente execução contratual;

f) Proceder à conferência, certificação, receção e aprovação de traba-
lhos, serviços e fornecimentos cuja gestão ou acompanhamento estejam 
incluídos no âmbito das suas atribuições;

g) Denunciar, nos termos legalmente admissíveis, contratos referen-
tes a despesas por si autorizadas ao abrigo da presente ou de anterior 
delegação de competências;

h) Subscrever autos de consignação de obras, bem como autos de 
medição ou de retificação de medições dos trabalhos executados, e ainda 
os boletins de aprovação de materiais, autos de receção de mobiliário, 
de equipamentos e de outros bens;

i) Convocar e levar a efeito quaisquer vistorias, no âmbito da execu-
ção dos contratos de empreitada, e lavrar e assinar os respetivos autos, 
designadamente de receção ou de não receção, provisória ou definitiva, 
parcial ou total, assinalando a situação da execução dos trabalhos e todas 
as deficiências detetadas;
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j) Assinar autos de suspensão previamente autorizados, bem como 
autos de entrega de objetos, estes últimos para efeitos do disposto no 
artigo 364.º do Código dos Contratos Públicos;

k) Convocar ou participar em reuniões de obra que não envolvam 
qualquer alteração ou modificação ao contrato de empreitada e assinar, 
em conjunto com o Diretor de Fiscalização, a respetiva ata;

l) Aprovar e outorgar, dentro dos limites das competências para auto-
rização de despesa, os aditamentos relativos a modificações a contratos 
celebrados;

m) Ordenar por escrito, nos termos e com a observância dos limites 
legais e com o devido enquadramento, a realização de trabalhos a mais 
e de trabalhos de suprimento de erros e omissões no âmbito de contratos 
públicos, decidir sobre as propostas de preços apresentadas pelos cocon-
tratantes, sobre a fixação de preços novos para a execução dos mesmos 
e autorizar a realização das correspondentes despesas;

n) Ordenar, por escrito, a supressão de trabalhos no âmbito da exe-
cução dos contratos celebrados, desde que tal não gere a obrigação 
de indemnização prevista no artigo 381.º do Código dos Contratos 
Públicos;

o) Aprovar as minutas e outorgar os contratos adicionais relativos 
a trabalhos a mais, a trabalhos de suprimento de erros e omissões e a 
trabalhos a menos, no âmbito de contratos públicos;

p) Aprovar requerimentos de modificações ao Plano de Trabalhos que 
não alterem o prazo final do contrato de empreitada e não acarretem, 
direta ou indiretamente, para a Parque Escolar, quaisquer custos, aprovar 
as minutas e outorgar os respetivos aditamentos aos contratos;

q) Proceder ao indeferimento, devidamente fundamentado, de pedidos 
de prorrogação de prazo, bem como propor superiormente a aprovação 
das prorrogações legais de prazo que sejam requeridas;

r) Aprovar os desenvolvimentos ao Plano de Segurança e Saúde 
apresentados pelos empreiteiros;

s) Aprovar revisões de preços no âmbito dos contratos de empreitada, 
de acordo com os cronogramas constantes dos contratos ou das suas 
alterações;

t) Exercer todos os poderes de direção sobre a equipa de fiscalização 
e coordenação de segurança, em estreito cumprimento do contrato ce-
lebrado para fiscalização e ou para coordenação de segurança da obra;

u) Aplicar as multas previstas nos contratos celebrados ou nos res-
petivos cadernos de encargos, depois de decidir sobre as pronúncias 
apresentadas pelos cocontratantes em sede de audiência dos interessa-
dos, com base no projeto de aplicação de multas, previamente enviado, 
devidamente fundamentado;

v) Decidir oficiosamente ou a pedido dos cocontratantes, após com-
petente vistoria à obra e ou depois de verificado o cumprimento do 
contrato e do caderno de encargos, a liberação parcial, total ou faseada 
de cauções prestadas no âmbito do mesmo contrato;

w) Decidir o acionamento de cauções prestadas no âmbito dos con-
tratos celebrados, bem como promover o acionamento dos mecanismos 
legais relativos ao exercício do direito de regresso contra terceiros e a 
restituição de qualquer quantia indevidamente paga ou correspondente 
a custos incorridos pela Parque Escolar na execução dos contratos;

x) Proceder ao envio, nos termos e prazos previstos na Lei de Orga-
nização e Processo do Tribunal de Contas, para o Tribunal de Contas, 
dos contratos adicionais outorgados ao abrigo da presente ou de anterior 
delegação ou subdelegação de competências, com reporte de tal infor-
mação à Secretária -Geral;

y) Vistoriar e aprovar a “sala de aulas modelo”, no âmbito dos con-
tratos de empreitada;

z) Aprovar, sob proposta do Diretor de Fiscalização, as telas finais e 
a compilação técnica dos projetos das obras executadas;

aa) Subscrever os Autos de Disponibilização das Escolas e outor-
gar os Acordos de Parceria de Utilização e Gestão das Instalações e 
Equipamentos e demais acordos, atas, autos e protocolos a celebrar 
para formalização da entrega das escolas, após a conclusão das obras 
de modernização;

bb) Aprovar as minutas e outorgar os aditamentos relativos a pror-
rogações legais e a prorrogações ao abrigo de modificação objetiva de 
contrato, aprovadas ao abrigo de anterior delegação de competências;

cc) Proceder, ouvidos os Diretores de Divisão, à nomeação dos tra-
balhadores da Parque Escolar para integrarem as equipas operacionais 
encarregues da gestão de cada contrato, devendo reportar as nomeações 
e suas alterações à Secretaria -Geral, para divulgação interna;

dd) Representar a Parque Escolar nos assuntos respeitantes a con-
tratos em que esta seja parte, perante entidades licenciadoras, bem 
como perante outras entidades, nomeadamente em cumprimento de 
obrigações legais.

ee) Aprovar as alterações orçamentais às rubricas sob sua respon-
sabilidade, devidamente fundamentadas, que não envolvam despesas 
com pessoal e que não afetem o valor total do orçamento excluindo os 
montantes contingentes.

Artigo 3.º
São delegadas no Diretor -Geral de Manutenção, Eng. Luís José Borges 

Martins, no âmbito das atribuições da respetiva Direção -Geral:
a) Subscrever declarações, requerimentos ou quaisquer outros docu-

mentos a apresentar perante entidades públicas e privadas, relativos a 
assuntos de natureza corrente, nomeadamente declarações abonatórias, 
declarações de execução de obra e declarações sobre a conformidade 
técnica e legal dos elementos da solução das obras;

b) Praticar todos os atos de gestão relativos aos trabalhadores afetos 
à Direção -Geral relativos à aprovação de férias, à justificação de faltas, 
à autorização de deslocações em serviço, à aprovação de despesas efe-
tuadas em representação da Empresa e à autorização de realização de 
despesas com deslocações e estadias em território nacional;

c) Autorizar o pagamento de despesas através do Fundo Fixo de Caixa, 
nos termos do Regulamento superiormente aprovado;

d) Praticar todos os atos necessários à realização de despesas devida-
mente orçamentadas, referentes à locação de bens móveis ou imóveis, à 
aquisição de bens e de serviços e à execução de empreitadas, cuja respon-
sabilidade ou valor não exceda, por contrato, 25.000,00 € (vinte e cinco 
mil euros), incluindo, nomeadamente a decisão de contratar, a escolha 
do procedimento, a autorização da despesa, a decisão de adjudicação ou 
de não adjudicação, a aprovação da minuta do contrato, a revogação da 
adjudicação e, independentemente da aprovação de despesa ao abrigo 
da presente ou de anterior delegação de competências, a assinatura do 
contrato e a consequente execução contratual;

e) Praticar todos os atos necessários à realização de despesas devida-
mente orçamentadas e à contratação dos serviços previstos na alínea a) 
do n.º 4 do artigo 5.º do Código dos Contratos Públicos, cuja responsa-
bilidade ou valor não exceda, por contrato, 50.000,00 € (cinquenta mil 
euros), incluindo, independentemente da aprovação de despesa ao abrigo 
da presente ou de anterior delegação de competências, a assinatura do 
contrato e a consequente execução contratual;

f) Proceder à conferência, certificação, receção e aprovação de traba-
lhos, serviços e fornecimentos cuja gestão ou acompanhamento estejam 
incluídos no âmbito das suas atribuições;

g) Denunciar, nos termos legalmente admissíveis, contratos referen-
tes a despesas por si autorizadas ao abrigo da presente ou de anterior 
delegação de competências;

h) Subscrever autos de consignação de obras, bem como autos de 
medição ou de retificação de medições dos trabalhos executados, e ainda 
os boletins de aprovação de materiais, autos de receção de mobiliário, 
de equipamentos e de outros bens;

i) Convocar e levar a efeito quaisquer vistorias, no âmbito da execu-
ção dos contratos de empreitada, e lavrar e assinar os respetivos autos, 
designadamente de receção ou de não receção, provisória ou definitiva, 
parcial ou total, assinalando a situação da execução dos trabalhos e todas 
as deficiências detetadas;

j) Assinar autos de suspensão previamente autorizados, bem como 
autos de entrega de objetos, estes últimos para efeitos do disposto no 
artigo 364.º do Código dos Contratos Públicos;

k) Convocar ou participar em reuniões de obra que não envolvam 
qualquer alteração ou modificação ao contrato de empreitada e assinar, 
em conjunto com o Diretor de Fiscalização, a respetiva ata;

l) Ordenar por escrito, nos termos e com a observância dos limites 
legais e com o devido enquadramento, a realização de trabalhos a mais 
e de trabalhos de suprimento de erros e omissões no âmbito de contratos 
públicos, decidir sobre as propostas de preços apresentadas pelos cocon-
tratantes, sobre a fixação de preços novos para a execução dos mesmos 
e autorizar a realização das correspondentes despesas;

m) Ordenar, por escrito, a supressão de trabalhos no âmbito da exe-
cução dos contratos celebrados, desde que tal não gere a obrigação 
de indemnização prevista no artigo 381.º do Código dos Contratos 
Públicos;

n) Aprovar as minutas e outorgar os contratos adicionais relativos 
a trabalhos a mais, a trabalhos de suprimento de erros e omissões e a 
trabalhos a menos, no âmbito de contratos públicos;

o) Aprovar requerimentos de modificações ao Plano de Trabalhos que 
não alterem o prazo final do contrato de empreitada e não acarretem, 
direta ou indiretamente, para a Parque Escolar, quaisquer custos, aprovar 
as minutas e outorgar os respetivos aditamentos aos contratos;

p) Proceder ao indeferimento, devidamente fundamentado, de pedidos 
de prorrogação de prazo, bem como propor superiormente a aprovação 
das prorrogações legais de prazo que sejam requeridas;

q) Aprovar os desenvolvimentos ao Plano de Segurança e Saúde 
apresentados pelos empreiteiros;

r) Aprovar revisões de preços no âmbito dos contratos de empreitada, 
de acordo com os cronogramas constantes dos contratos ou das suas 
alterações;
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s) Autorizar despesas de aquisição de sobresselentes e aprovar os 
respetivos autos de mediação, no âmbito dos contratos de conservação 
e manutenção celebrados;

t) Exercer todos os poderes de direção sobre a equipa de fiscalização 
e coordenação de segurança, em estreito cumprimento do contrato ce-
lebrado para fiscalização e ou para coordenação de segurança da obra;

u) Aplicar as multas previstas nos contratos celebrados ou nos res-
petivos cadernos de encargos, depois de decidir sobre as pronúncias 
apresentadas pelos cocontratantes em sede de audiência dos interessa-
dos, com base no projeto de aplicação de multas, previamente enviado, 
devidamente fundamentado;

v) Decidir oficiosamente ou a pedido dos cocontratantes, após com-
petente vistoria à obra e ou depois de verificado o cumprimento do 
contrato e do caderno de encargos, a liberação parcial, total ou faseada 
de cauções prestadas no âmbito do mesmo contrato;

w) Decidir o acionamento de cauções prestadas no âmbito dos con-
tratos celebrados, bem como promover o acionamento dos mecanismos 
legais relativos ao exercício do direito de regresso contra terceiros e a 
restituição de qualquer quantia indevidamente paga ou correspondente 
a custos incorridos pela Parque Escolar na execução dos contratos;

x) Proceder ao envio, nos termos e prazos previstos na Lei de Orga-
nização e Processo do Tribunal de Contas, para o Tribunal de Contas, 
dos contratos adicionais outorgados ao abrigo da presente ou de anterior 
delegação ou subdelegação de competências, com reporte de tal infor-
mação à Secretária -Geral;

y) Aprovar, sob proposta do Diretor de Fiscalização, as telas finais e 
a compilação técnica dos projetos das obras executadas;

z) Aprovar as minutas e outorgar os aditamentos relativos a prorro-
gações legais e a prorrogações ao abrigo de modificação objetiva de 
contrato, aprovadas ao abrigo de anterior delegação de competências;

aa) Proceder, ouvidos os Diretores de Divisão, à nomeação dos tra-
balhadores da Parque Escolar para integrarem as equipas operacionais 
encarregues da gestão de cada contrato, devendo reportar as nomeações 
e suas alterações à Secretaria -Geral, para divulgação interna;

bb) Representar a Parque Escolar nos assuntos respeitantes a con-
tratos em que esta seja parte, perante entidades licenciadoras, bem 
como perante outras entidades, nomeadamente em cumprimento de 
obrigações legais.

cc) Aprovar as alterações orçamentais às rubricas sob sua respon-
sabilidade, devidamente fundamentadas, que não envolvam despesas 
com pessoal e que não afetem o valor total do orçamento excluindo os 
montantes contingentes.

Artigo 4.º
São delegadas na Diretora Financeira, Dra. Sandra Sofia Coelho 

Rodrigues, as seguintes competências, no âmbito das atribuições da 
respetiva Direção:

a) Subscrever declarações, requerimentos ou quaisquer outros docu-
mentos a apresentar perante entidades públicas e privadas, relativos a 
assuntos de natureza corrente, nomeadamente declarações de autorização 
de circulação e utilização de viaturas e declarações de compromisso;

b) Praticar todos os atos de gestão do pessoal afeto à Direção Finan-
ceira relativos à aprovação de férias, à justificação de faltas, à autori-
zação de deslocações em serviço, à aprovação de despesas efetuadas 
em representação da Empresa e à autorização de realização de despesas 
com deslocações e estadias em território nacional;

c) Autorizar o pagamento de despesas através do Fundo Fixo de Caixa, 
nos termos do Regulamento superiormente aprovado;

d) Autorizar a reposição de fundos fixos de caixa devidamente justi-
ficados, nos termos do Regulamento superiormente aprovado;

e) Praticar todos os atos necessários à realização de despesas devida-
mente orçamentadas, referentes à locação de bens móveis e à aquisição 
de bens e de serviços, cuja responsabilidade ou valor não exceda, por 
contrato, 5.000,00 € (cinco mil euros), incluindo, nomeadamente a 
decisão de contratar, a escolha do procedimento, a autorização da des-
pesa, a decisão de adjudicação ou de não adjudicação, a revogação da 
adjudicação e, independentemente da aprovação de despesa ao abrigo 
da presente ou de anterior delegação de competências, a assinatura do 
contrato e a consequente execução contratual;

f) Proceder à conferência, certificação, receção e aprovação de traba-
lhos, serviços e fornecimentos cuja gestão ou acompanhamento estejam 
incluídos no âmbito das suas atribuições;

g) Denunciar, nos termos legalmente admissíveis, contratos referen-
tes a despesas por si autorizadas ao abrigo da presente ou de anterior 
delegação de competências;

h) Autorizar a realização de despesas, devidamente calculadas, relati-
vas a juros de mora legais, devidos a atrasos de pagamento imputáveis 
à Parque Escolar;

i) Autorizar a realização de despesas relacionadas com custos com 
retenções bancárias às taxas legais em vigor, bem como despesas com 
taxas e impostos obrigatórios por lei;

j) Efetuar, com prévia autorização dos cocontratantes, cativações 
de saldos credores para caução de contratos, bem como autorizar a 
substituição de cauções em numerário, prestadas como garantia de bom 
cumprimento de contratos, por garantias bancárias ou seguros -caução, 
nos termos previstos no Código dos Contratos Públicos e nos respetivos 
cadernos de encargos;

k) Decidir oficiosamente ou a pedido dos cocontratantes, depois 
de verificado o cumprimento do contrato e do caderno de encargos, a 
liberação parcial, total ou faseada de cauções prestadas no âmbito do 
mesmo contrato;

l) Decidir o acionamento de cauções prestadas no âmbito dos contratos 
celebrados, bem como promover o acionamento dos mecanismos legais 
relativos ao exercício do direito de regresso contra terceiros e a restituição 
de qualquer quantia indevidamente paga ou correspondente a custos 
incorridos pela Parque Escolar na execução dos contratos;

m) Comunicar às entidades emitentes de cauções a decisão de res-
petivo acionamento, proceder ao registo das quantias recebidas e pro-
mover a prestação do reforço do valor das cauções executadas junto 
dos cocontratantes;

n) Subscrever declarações ou quaisquer outros documentos necessários 
para cumprimento de obrigações declarativas de informação de natureza 
fiscal da Parque Escolar por via dos sítios da internet do Ministério das 
Finanças e ou da Autoridade Tributária e Aduaneira, salvo os relativos 
ao processamento de remunerações e com exceção dos que devam ser 
obrigatoriamente assinados e submetidos pelo Técnico Oficial de Contas, 
e dar sequência aos assuntos processados neste âmbito;

o) Requerer, junto da Autoridade Tributária e Aduaneira, nomeada-
mente a prestação de esclarecimentos, isenções fiscais ou reembolsos;

p) Efetuar pagamentos de despesas aprovadas e contabilizadas da 
Empresa, conjuntamente com um dos membros do Conselho de Ad-
ministração;

q) Autorizar a constituição de aplicações financeiras no Instituto de 
Gestão da Tesouraria e do Crédito Público, I. P.;

r) Efetuar competentes comunicações de compensação de créditos 
com valores em dívida;

s) Gerir os contratos de seguro relativos património escolar e não 
escolar da Parque Escolar, designadamente comunicando às empresas 
seguradoras os sinistros ocorridos.

Artigo 5.º
São delegadas na Diretora Jurídica, Dra. Leonor Maria Barros de 

Castro Relvas de Assunção, as seguintes competências, no âmbito das 
atribuições da respetiva Direção:

a) Subscrever declarações, requerimentos, esclarecimentos ou quais-
quer outros documentos a apresentar perante entidades públicas e pri-
vadas, relativos a assuntos de natureza corrente;

b) Subscrever declarações, requerimentos, esclarecimentos ou quais-
quer outros documentos a apresentar no âmbito da tramitação de proces-
sos que decorram perante entidades administrativas e tribunais judiciais 
ou arbitrais;

c) Reconhecer e autenticar documentos da Parque Escolar;
d) Praticar todos os atos de gestão relativos aos trabalhadores afetos 

à Direção Jurídica relativos à aprovação de férias, à justificação de fal-
tas, à autorização de deslocações em serviço, à aprovação de despesas 
efetuadas em representação da Empresa e à autorização de realização de 
despesas com deslocações e estadias em território nacional;

e) Praticar todos os atos necessários à realização de despesas devida-
mente orçamentadas referentes, à locação de bens móveis e à aquisição 
de bens e de serviços, cuja responsabilidade ou valor não exceda, por 
contrato, 5.000,00 € (cinco mil euros), incluindo, nomeadamente a 
decisão de contratar, a escolha do procedimento, a autorização da des-
pesa, a decisão de adjudicação ou de não adjudicação, a revogação da 
adjudicação e, independentemente da aprovação de despesa ao abrigo 
da presente ou de anterior delegação de competências, a assinatura do 
contrato e a consequente execução contratual;

f) Proceder à conferência, certificação, receção e aprovação de traba-
lhos, serviços e fornecimentos cuja gestão ou acompanhamento estejam 
incluídos no âmbito das suas atribuições;

g) Denunciar, nos termos legalmente admissíveis, contratos referen-
tes a despesas por si autorizadas ao abrigo da presente ou de anterior 
delegação de competências;

h) Representar a Parque Escolar nas reuniões de conciliação extraju-
dicial contratualmente previstas;

i) Receber e assinar citações e notificações judiciais em nome da 
empresa;
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j) Autorizar a realização de despesas, independentemente do valor, 
relativas a preparos, a custas, a emolumentos, ou quaisquer outras no 
âmbito de processos judiciais ou arbitrais;

k) Autorizar a realização de despesas, independentemente do valor, 
com atos notariais, registrais e certificações legais;

l) Participar, em representação da Parque Escolar, às entidades com-
petentes quaisquer atos ou factos suscetíveis de constituírem crime ou 
contraordenação.

Artigo 6.º
São delegadas na Diretora de Contratação, Eng. Maria Teresa da Silva 

Lopes Vilão, as seguintes competências, no âmbito das atribuições da 
respetiva Direção:

a) Subscrever declarações, requerimentos, esclarecimentos ou quais-
quer outros documentos a apresentar perante entidades públicas e pri-
vadas, relativos a assuntos de natureza corrente;

b) Praticar todos os atos de gestão relativos aos trabalhadores afetos à 
Direção de Contratação relativos à aprovação de férias, à justificação de 
faltas, à autorização de deslocações em serviço, à aprovação de despesas 
efetuadas em representação da Empresa e à autorização de realização de 
despesas com deslocações e estadias em território nacional;

c) Praticar todos os atos necessários à realização de despesas devida-
mente orçamentadas referentes, à locação de bens móveis e à aquisição 
de bens e de serviços, cuja responsabilidade ou valor não exceda, por 
contrato, 5.000,00 € (cinco mil euros), incluindo, nomeadamente a 
decisão de contratar, a escolha do procedimento, a autorização da des-
pesa, a decisão de adjudicação ou de não adjudicação, a revogação da 
adjudicação e, independentemente da aprovação de despesa ao abrigo 
da presente ou de anterior delegação de competências, a assinatura do 
contrato e a consequente execução contratual;

d) Proceder à conferência, certificação, receção e aprovação de traba-
lhos, serviços e fornecimentos cuja gestão ou acompanhamento estejam 
incluídos no âmbito das suas atribuições;

e) Denunciar, nos termos legalmente admissíveis, contratos referen-
tes a despesas por si autorizadas ao abrigo da presente ou de anterior 
delegação de competências;

f) Decidir sobre pedidos de prorrogação do prazo para apresentação 
dos documentos de habilitação e ou para apresentação de propostas no 
âmbito de procedimentos de formação de contratos públicos;

g) Decidir sobre erros e omissões identificados pelos interessados, 
após análise e validação pelos gestores dos processos dos procedimentos 
em curso, desde que a aceitação dos mesmos não implique alterações 
de aspetos fundamentais nas peças do procedimento, designadamente 
alteração do prazo e ou do preço base;

h) Prestar os esclarecimentos solicitados pelos interessados no âmbito 
dos procedimentos de formação de contratos, depois de consultadas as 
áreas envolvidas;

i) Decidir as reclamações apresentadas pelos adjudicatários ou cocon-
tratantes às minutas dos contratos objeto de notificação aos mesmos;

j) Praticar, na plataforma eletrónica de contratação pública, os atos 
respeitantes ao lançamento de procedimentos de contratação pública, 
à prestação de esclarecimentos, ao envio de listas de erros e omissões 
aceites e à notificação de decisões de adjudicação e de não adjudica-
ção, de minutas de contrato e de prorrogações de prazo para entrega de 
propostas e de documentos de habilitação;

k) Promover a publicação de anúncios obrigatórios, bem como as-
segurar o cumprimento de todas as obrigações de comunicação de 
informação previstas no Código dos Contratos Públicos e portarias 
regulamentares, designadamente nos sítios oficiais da Internet criados 
para o efeito, nomeadamente no sítio do Diário da República Eletrónico, 
no portal da internet dedicado aos contratos públicos e no portal europeu 
de informações sobre os contratos públicos europeus;

l) Autorizar a realização de despesas, independentemente do valor, 
com a publicação de anúncios obrigatórios no âmbito de processos 
judiciais ou no âmbito de procedimentos de formação de contratos 
públicos.

Artigo 7.º
São delegadas no Diretor de Planeamento e Apoio à Gestão, Eng. 

João Carlos Ligorne Pereira Fernandes, as seguintes competências, no 
âmbito das atribuições da respetiva Direção:

a) Subscrever declarações, requerimentos ou quaisquer outros docu-
mentos a apresentar perante entidades públicas e privadas, relativos a 
assuntos de natureza corrente, nomeadamente declarações de suficiência 
orçamental;

b) Praticar todos os atos de gestão relativos aos trabalhadores afetos 
à Direção de Planeamento e Apoio à Gestão relativos à aprovação de 
férias, à justificação de faltas, à autorização de deslocações em serviço, 
à aprovação de despesas efetuadas em representação da Empresa e à 

autorização de realização de despesas com deslocações e estadias em 
território nacional;

c) Praticar todos os atos necessários à realização de despesas devida-
mente orçamentadas, referentes à locação de bens móveis e à aquisição 
de bens e de serviços, cuja responsabilidade ou valor não exceda, por 
contrato, 5.000,00 € (cinco mil euros), incluindo, nomeadamente a 
decisão de contratar, a escolha do procedimento, a autorização da des-
pesa, a decisão de adjudicação ou de não adjudicação, a revogação da 
adjudicação e, independentemente da aprovação de despesa ao abrigo 
da presente ou de anterior delegação de competências, a assinatura do 
contrato e a consequente execução contratual;

d) Proceder à conferência, certificação, receção e aprovação de traba-
lhos, serviços e fornecimentos cuja gestão ou acompanhamento estejam 
incluídos no âmbito das suas atribuições;

e) Denunciar, nos termos legalmente admissíveis, contratos referen-
tes a despesas por si autorizadas ao abrigo da presente ou de anterior 
delegação de competências;

f) Decidir oficiosamente ou a pedido dos cocontratantes, depois de 
verificado o cumprimento do contrato e do caderno de encargos, a 
liberação parcial, total ou faseada de cauções prestadas no âmbito do 
mesmo contrato;

g) Requerer a emissão de pareceres prévios, junto da Agência para 
a Modernização Administrativa, I. P., relativos à aquisição de bens e 
à prestação de serviços no domínio das tecnologias de informação e 
comunicação, subscrevendo os formulários, termos de responsabilidade 
e demais documentos para o efeito necessários.

Artigo 8.º
São delegadas no Diretor de Auditoria Interna, Eng. João António 

Carneiro da Silva, as seguintes competências, no âmbito das atribuições 
da respetiva Direção:

a) Subscrever declarações, requerimentos ou quaisquer outros docu-
mentos a apresentar perante entidades públicas e privadas, relativos a 
assuntos de natureza corrente;

b) Praticar todos os atos de gestão do pessoal afeto à Auditoria Interna 
relativos à aprovação de férias, à justificação de faltas, à autorização 
de deslocações em serviço, à aprovação de despesas efetuadas em re-
presentação da Empresa e à autorização de realização de despesas com 
deslocações e estadias em território nacional;

c) Praticar todos os atos necessários à realização de despesas devida-
mente orçamentadas, referentes à locação de bens móveis e à aquisição 
de bens e de serviços, cuja responsabilidade ou valor não exceda, por 
contrato, 5.000,00 € (cinco mil euros), incluindo, nomeadamente a 
decisão de contratar, a escolha do procedimento, a autorização da des-
pesa, a decisão de adjudicação ou de não adjudicação, a revogação da 
adjudicação e, independentemente da aprovação de despesa ao abrigo 
da presente ou de anterior delegação de competências, a assinatura do 
contrato e a consequente execução contratual;

d) Proceder à conferência, certificação, receção e aprovação de traba-
lhos, serviços e fornecimentos cuja gestão ou acompanhamento estejam 
incluídos no âmbito das suas atribuições;

e) Denunciar, nos termos legalmente admissíveis, contratos referen-
tes a despesas por si autorizadas ao abrigo da presente ou de anterior 
delegação de competências.

Artigo 9.º
São delegadas na Secretária -Geral, Dra. Alexandra Viana Ribeiro, 

as seguintes competências, no âmbito das atribuições da Secretaria-
-Geral:

a) Subscrever declarações, requerimentos ou quaisquer outros docu-
mentos a apresentar perante entidades públicas e privadas, relativos a 
assuntos de natureza corrente;

b) Certificar as reproduções das deliberações do Conselho de Admi-
nistração e os extratos das atas das respetivas reuniões;

c) Emitir certidões de documentos existentes nos registos e arquivos da 
Parque Escolar de natureza corrente ou não corrente, bem como certifi-
cados de factos e atos praticados e de situações ocorridas na Empresa;

d) Praticar todos os atos de gestão do pessoal afeto à Secretaria -Geral 
relativos à aprovação de férias, à justificação de faltas, à autorização 
de deslocações em serviço, à aprovação de despesas efetuadas em re-
presentação da Empresa e à autorização de realização de despesas com 
deslocações e estadias em território nacional;

e) Praticar todos os atos necessários à realização de despesas devida-
mente orçamentadas, referentes à locação de bens móveis e à aquisição 
de bens e de serviços, cuja responsabilidade ou valor não exceda, por 
contrato, 5.000,00 € (cinco mil euros), incluindo, nomeadamente a 
decisão de contratar, a escolha do procedimento, a autorização da des-
pesa, a decisão de adjudicação ou de não adjudicação, a revogação da 
adjudicação e, independentemente da aprovação de despesa ao abrigo 
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da presente ou de anterior delegação de competências, a assinatura do 
contrato e a consequente execução contratual;

f) Proceder à conferência, certificação, receção e aprovação de traba-
lhos, serviços e fornecimentos cuja gestão ou acompanhamento estejam 
incluídos no âmbito das suas atribuições;

g) Denunciar, nos termos legalmente admissíveis, contratos referen-
tes a despesas por si autorizadas ao abrigo da presente ou de anterior 
delegação de competências;

h) Subscrever a correspondência e o expediente necessários à tra-
mitação, junto do Tribunal de Contas, de processos de fiscalização de 
contratos públicos em que a Parque Escolar seja parte;

i) Requerer a publicação, no sítio do Diário da República Eletrónico, 
por razões de conveniência ou em cumprimento de norma legal em 
vigor, de deliberações do Conselho de Administração, bem como de 
avisos, despachos ou quaisquer atos de natureza normativa, e autorizar 
a realização das correspondentes despesas.

Artigo 10.º
Nos termos do disposto no artigo 39.º do Código do Procedimento 

Administrativo, o Conselho de Administração conserva, entre outros, 
os seguintes poderes:

a) Avocação a qualquer momento e independentemente de quaisquer 
formalidades, da resolução de todo e qualquer assunto que entenda con-
veniente, sem que implique revogação da presente deliberação;

b) Direção e controlo dos atos praticados pelo delegado, bem como 
a sua revogação ou modificação.

Artigo 11.º
1 — Na prática de quaisquer atos ao abrigo da presente delegação 

de competência devem ser respeitadas as normas legais aplicáveis, bem 
como as normas, as instruções e os procedimentos internos aprovados 
pelo Conselho de Administração da Parque Escolar.

2 — A autorização de realização de qualquer despesa ao abrigo da 
presente delegação de competências fica condicionada à verificação 
cumulativa dos seguintes requisitos:

a) Previsão da despesa no orçamento da respetiva unidade orgânica 
aprovado pelo Conselho de Administração da Parque Escolar;

b) Cumprimento do disposto nas normas legais aplicáveis sobre tal 
matéria, designadamente na Lei n.º 8/2012, de 21 de fevereiro, e nas leis 
do Orçamento de Estado que, em cada ano, sejam aprovadas.

3 — Em todos os atos praticados no exercício de competências delega-
das, bem como das que forem subdelegadas, com exceção dos aplicáveis 
a ordens de pagamentos e similares, deverá, em cumprimento do disposto 
no artigo 38.º do Código do Procedimento Administrativo, ser utilizada 
uma expressão do tipo “Ao abrigo da delegação de competências” 
ou “Ao abrigo da subdelegação de competências”, conforme o caso, 
fazendo -se menção à data, número e série do Diário da República, bem 
como ao número sob o qual a deliberação de delegação, ou o despacho 
de subdelegação, de competências foram publicados.

Artigo 12.º
1 — Nos termos do disposto no artigo 36.º do Código do Procedimento 

Administrativo, ficam os Dirigentes aqui identificados, autorizados a 
praticar atos de subdelegação de poderes, nos termos seguintes:

a) Eng. Fernando Jorge Militão Gonçalves, autorizado a subdelegar, 
sem faculdade de subdelegação, nos coordenadores das equipas de 
si direta e hierarquicamente dependentes, os poderes conferidos nas 
alíneas e), j) e k) do artigo 1.º;

b) Eng. José Victor de Macedo e Brito Pereira Nunes, autorizado 
a subdelegar, nos diretores de divisão de si direta e hierarquicamente 
dependentes, sem faculdade de subdelegação, os poderes conferidos nas 
alíneas b), c), e), g), o), x) e dd) do artigo 2.º, bem como, com faculdade 
de subdelegação, os poderes conferidos nas alíneas f), h), i), j), k), m), n), 
p), r), s), t), y) e z) do artigo 2.º, os quais podem ser subdelegados, sem 
faculdade de subdelegação, nas equipas de si direta e hierarquicamente 
dependentes, devendo ser exercidos mediante decisão conjunta dos 
gestores de contrato que integrem a mesma equipa operacional. Fica 
também autorizado a subdelegar, sem faculdade de subdelegação, no 
coordenador da Unidade Técnica de Investimento, os poderes conferidos 
nas alíneas b) e v) do mesmo artigo 2.º;

c) Eng. Luís José Borges Martins, autorizado a subdelegar, nos di-
retores de divisão de si direta e hierarquicamente dependentes, sem 
faculdade de subdelegação, os poderes conferidos nas alíneas b), c), 
e), g), n), x), e bb) do artigo 3.º, bem como, com faculdade de subde-
legação, os poderes conferidos nas alíneas f), h), i), j), k), l), m), o), 
q), r), s), t) e y) do artigo 3.º, os quais podem ser subdelegados, sem 
faculdade de subdelegação, nas equipas de si direta e hierarquicamente 

dependentes, devendo ser exercidos mediante decisão conjunta dos 
gestores de contrato que integrem a mesma equipa operacional. Fica 
também autorizado a subdelegar, sem faculdade de subdelegação, no 
coordenador da Unidade Técnica de Manutenção, os poderes conferidos 
nas alíneas b) e v) do mesmo artigo 3.º;

d) Dra. Sandra Sofia Coelho Rodrigues, autorizada a subdelegar, sem 
faculdade de subdelegação, nos trabalhadores de si direta e hierarqui-
camente dependentes os poderes conferidos nas alíneas c), d), f), n), o), 
r) e s) do artigo 4.º;

e) Dra. Leonor Maria Barros de Castro Relvas de Assunção, auto-
rizada a subdelegar, nos trabalhadores de si direta e hierarquicamente 
dependentes, sem faculdade de subdelegação, os poderes conferidos nas 
alíneas a), b) c), f), i), j) e k) do artigo 5.º;

f) Eng. Maria Teresa da Silva Lopes Vilão, autorizada a subdelegar, 
nos trabalhadores de si direta e hierarquicamente dependentes, sem 
faculdade de subdelegação, os poderes conferidos nas alíneas a), d), f), 
h) i), j), k) e l) do artigo 6.º;

g) Eng. João Carlos Ligorne Pereira Fernandes, autorizado a subde-
legar, sem faculdade de subdelegação, nos trabalhadores de si direta e 
hierarquicamente dependentes os poderes conferidos nas alíneas d) e 
g) do artigo 7.º;

h) Dra. Alexandra Viana Ribeiro, autorizada a subdelegar, sem fa-
culdade de subdelegação, nos trabalhadores de si direta e hierarquica-
mente dependentes, os poderes conferidos pelas alíneas c), f) e i) do 
artigo 9.º

2 — Todos os atos praticados ao abrigo da delegação ou subdelega-
ção de competências serão reportados mensalmente ao delegante ou 
subdelegante.

3 — Sem prejuízo dos direitos de direção, avocação e superintendên-
cia, nos despachos de subdelegação de competências deve o subdele-
gante especificar as competências subdelegadas ou quais os atos que o 
subdelegado fica autorizado a praticar.

Artigo 13.º
1 — Cada dirigente deve apresentar ao Conselho de Administração 

um relatório trimestral dos atos que impliquem despesa ou gerem receita, 
praticados ao abrigo da presente delegação de competências, com indi-
cação dos respetivos montantes, bem como das multas aplicadas.

2 — Cada dirigente deve apresentar ao Conselho de Administração 
um relatório trimestral dos atos relativos às alterações orçamentais às 
rubricas sob sua responsabilidade, praticados ao abrigo da presente 
delegação de competências, com indicação dos respetivos montantes.

Artigo 14.º
1 — É revogada a delegação de competências nos colaboradores da 

Parque Escolar aprovada pelo Conselho de Administração por delibe-
ração de 26 de novembro de 2013.

2 — A presente deliberação entra em vigor no dia da sua aprovação, 
considerando -se ratificados todos os atos praticados pelos dirigentes da 
Parque Escolar, no âmbito das competências delegadas, a partir dessa 
data e até à data da sua publicação no Diário da República.

14 de agosto de 2014. — A Secretária -Geral, Alexandra Viana Ribeiro, 
no uso de competência delegada.

308035519 

 Despacho n.º 10881/2014

Artigo 1.º
Ao abrigo do disposto nos artigos 35.º a 40.º do Código do Procedi-

mento Administrativo e nos termos do disposto na alínea e) do n.º 1 do 
artigo 12.º da “Delegação de Competências nos Colaboradores da Parque 
Escolar, E. P. E.”, aprovada por deliberação do Conselho de Adminis-
tração da Parque Escolar, E. P. E., de 18 de julho de 2014, subdelego, 
nas minhas ausências e impedimentos e sem faculdade de subdelegação, 
na trabalhadora de mim direta e hierarquicamente dependente, Dr.ª Inês 
Fernandes Ucha, as competências que me foram delegadas por aquele 
órgão nas alíneas a), b), c), f), i), j) e k) do artigo 5.º da referida delibe-
ração de delegação de competências a saber:

a) Subscrever declarações, requerimentos, esclarecimentos ou quais-
quer outros documentos a apresentar perante entidades públicas e pri-
vadas, relativos a assuntos de natureza corrente;

b) Subscrever declarações, requerimentos, esclarecimentos ou quais-
quer outros documentos a apresentar no âmbito da tramitação de proces-
sos que decorram perante entidades administrativas e tribunais judiciais 
ou arbitrais;

c) Reconhecer e autenticar documentos da Parque Escolar, E. P. E.;
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d) Proceder à conferência, certificação, receção e aprovação de traba-
lhos, serviços e fornecimentos cuja gestão ou acompanhamento estejam 
incluídos no âmbito das atribuições da Direção Jurídica;

e) Receber e assinar citações e notificações judiciais em nome da 
empresa;

f) Autorizar a realização de despesas, independentemente do valor, 
relativas a preparos, a custas, a emolumentos, ou quaisquer outras no 
âmbito de processos judiciais ou arbitrais;

g) Autorizar a realização de despesas, independentemente do valor, 
com atos notariais, registrais e certificações legais.

Artigo 2.º
1 — Na prática de quaisquer atos ao abrigo da presente subdelegação 

de competência devem ser respeitadas as normas legais aplicáveis, bem 
como as normas, as instruções e os procedimentos internos aprovados 
pelo Conselho de Administração da Parque Escolar.

2 — A autorização de realização de qualquer despesa, ao abrigo da 
presente subdelegação de competências, fica condicionada à verificação 
cumulativa dos seguintes requisitos:

a) Previsão da despesa no orçamento da Direção Jurídica aprovado 
pelo Conselho de Administração da Parque Escolar;

b) Cumprimento do disposto nas normas legais aplicáveis sobre tal 
matéria, designadamente na Lei n.º 8/2012, de 21 de fevereiro, e nas leis 
do Orçamento de Estado que, em cada ano, sejam aprovadas.

3 — Em todos os atos praticados no exercício das competências ora 
subdelegadas, com exceção dos aplicáveis a ordens de pagamentos e 
similares, deverá, em cumprimento do disposto no artigo 38.º do Código 
do Procedimento Administrativo, ser utilizada uma expressão do tipo 
“Ao abrigo da subdelegação de competências”, fazendo -se menção à 
data, número e série do Diário da República, bem como ao número sob 
o qual o despacho de subdelegação de competências foi publicado.

Artigo 3.º
A subdelegada deve apresentar -me um relatório trimestral dos atos 

que impliquem despesa, praticados ao abrigo da presente subdelegação 
de competências, com indicação dos respetivos montantes.

Artigo 4.º
Nos termos do disposto no artigo 39.º do Código do Procedimento 

Administrativo, conservo, entre outros, os seguintes poderes:
a) Avocação a qualquer momento e independentemente de quaisquer 

formalidades, da resolução de todo e qualquer assunto que entenda 
conveniente, sem que implique revogação do presente despacho;

b) Direção e controlo dos atos praticados ao abrigo da presente sub-
delegação, bem como a sua revogação ou modificação.

Artigo 5.º
O presente despacho produz efeitos imediatos, considerando -se 

ratificados todos os atos praticados, que se incluam no âmbito desta 
subdelegação de competências, desde a presente data até à data da sua 
publicação no Diário da República.

24 de julho de 2014. — A Diretora Jurídica, Leonor Maria Barros de 
Castro Relvas de Assunção.

308035495 

 Despacho n.º 10882/2014

Artigo 1.º
Ao abrigo do disposto nos artigos 35.º a 40.º do Código do Procedi-

mento Administrativo e nos termos do disposto na alínea f) do n.º 1 do 
artigo 12.º da “Delegação de Competências nos trabalhadores da Parque 
Escolar, E. P. E.”, aprovada por deliberação do Conselho de Adminis-
tração da Parque Escolar, E. P. E., de 18 de julho de 2014, subdelego na 
trabalhadora de mim direta e hierarquicamente dependente, Eng.ª Nélia 
Lemos, nas minhas ausências e impedimentos, sem faculdade de sub-
delegação, as competências que me foram delegadas por aquele órgão, 
nas alíneas a), d), f), h), i), j) k) e l) do artigo 6.º, da referida deliberação 
de delegação de competências, a saber:

a) Subscrever declarações, requerimentos, esclarecimentos ou quais-
quer outros documentos a apresentar perante entidades públicas e pri-
vadas, relativos a assuntos de natureza corrente;

b) Proceder à conferência, certificação, receção e aprovação de traba-
lhos, serviços e fornecimentos cuja gestão ou acompanhamento estejam 
incluídos no âmbito das suas atribuições;

c) Decidir sobre pedidos de prorrogação do prazo para apresentação 
dos documentos de habilitação e ou para apresentação de propostas no 
âmbito de procedimentos de formação de contratos públicos;

d) Prestar os esclarecimentos solicitados pelos interessados no âmbito 
dos procedimentos de formação de contratos, depois de consultadas as 
áreas envolvidas;

e) Decidir as reclamações apresentadas pelos adjudicatários ou co-
contratantes às minutas dos contratos objeto de notificação aos mesmos;

f) Praticar, na plataforma eletrónica de contratação pública, os atos 
respeitantes ao lançamento de procedimentos de contratação pública, 
à prestação de esclarecimentos, ao envio de listas de erros e omissões 
aceites e à notificação de decisões de adjudicação e de não adjudica-
ção, de minutas de contrato e de prorrogações de prazo para entrega de 
propostas e de documentos de habilitação;

g) Promover a publicação de anúncios obrigatórios, bem como as-
segurar o cumprimento de todas as obrigações de comunicação de 
informação previstas no Código dos Contratos Públicos e portarias 
regulamentares, designadamente nos sítios oficiais da Internet criados 
para o efeito, nomeadamente no sítio do Diário da República Eletrónico, 
no portal da internet dedicado aos contratos públicos e no portal europeu 
de informações sobre os contratos públicos europeus;

h) Autorizar a realização de despesas, independentemente do valor, 
com a publicação de anúncios obrigatórios no âmbito de processos 
judiciais ou no âmbito de procedimentos de formação de contratos 
públicos.

Artigo 2.º
1 — Na prática de quaisquer atos ao abrigo da presente subdelegação 

de competência devem ser respeitadas as normas legais aplicáveis, bem 
como as normas, as instruções e os procedimentos internos aprovados 
pelo Conselho de Administração da Parque Escolar.

2 — A autorização de realização de qualquer despesa, ao abrigo da 
presente subdelegação de competências, fica condicionada à verificação 
cumulativa dos seguintes requisitos:

a) Previsão da despesa no orçamento da respetiva unidade orgânica 
aprovado pelo Conselho de Administração da Parque Escolar;

b) Cumprimento do disposto nas normas legais aplicáveis sobre tal 
matéria, designadamente na Lei n.º 8/2012, de 21 de fevereiro, e nas leis 
do Orçamento de Estado que, em cada ano, sejam aprovadas.

3 — Em todos os atos praticados no exercício das competências ora 
subdelegadas, com exceção dos aplicáveis a ordens de pagamentos e 
similares, deverá, em cumprimento do disposto no artigo 38.º do Código 
do Procedimento Administrativo, ser utilizada uma expressão do tipo 
“Ao abrigo da subdelegação de competências”, fazendo -se menção à 
data, número e série do Diário da República, bem como ao número sob 
o qual o despacho de subdelegação de competências foi publicado.

Artigo 3.º
A subdelegada deve apresentar -me mensalmente um relatório dos atos 

que impliquem despesa, praticados ao abrigo da presente subdelegação 
de competências, no mês imediatamente anterior.

Artigo 4.º
Nos termos do disposto no artigo 39.º do Código do Procedimento 

Administrativo, conservo, entre outros, os seguintes poderes:
a) Avocação a qualquer momento e independentemente de quaisquer 

formalidades, da resolução de todo e qualquer assunto que entenda 
conveniente, sem que implique revogação do presente despacho;

b) Direção e controlo dos atos praticados ao abrigo da presente sub-
delegação, bem como a sua revogação ou modificação.

Artigo 5.º
O presente despacho produz efeitos a 22 de julho de 2014, considerando-

-se ratificados todos os atos praticados, que se incluam no âmbito desta 
subdelegação de competências, desde essa data até à data da sua publi-
cação no Diário da República.

24 de julho de 2014. — A Diretora de Contratação, Maria Teresa da 
Silva Lopes Vilão.

308035535 

 Despacho n.º 10883/2014

Artigo 1.º

Ao abrigo do disposto nos artigos 35.º a 40.º do Código do Procedi-
mento Administrativo e na alínea c) do n.º 1 do artigo 12.º da “Delegação 
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de Competências nos Colaboradores da Parque Escolar, E. P. E.”, apro-
vada por deliberação do Conselho de Administração da Parque Escolar, 
de 18 de julho 2014, subdelego:

1 — Na Eng.ª Susana Isabel Ferreira Dias e no Eng.º André Miguel 
Lameiras Sousa Santos, Diretores da Divisão de Manutenção Sul e 
Norte, respetivamente, sem faculdade de subdelegação, as competências 
que me foram delegadas por aquele órgão nas alíneas b), c), e), g), n), 
x), e bb) do artigo 3.º, bem como, com faculdade de subdelegação, as 
competências que me foram delegadas nas alíneas f), h), i), j), k), l), m), 
o), q), r), s), t) e y) do mesmo artigo 3.º da supra referida delegação de 
competências, a saber:

a) Praticar todos os atos de gestão relativos aos trabalhadores afetos, 
respetivamente, à Divisão Sul ou à Divisão Norte, relativos à aprovação 
de férias, à justificação de faltas, à autorização de deslocações em ser-
viço, à aprovação de despesas efetuadas em representação da Empresa 
e à autorização de realização de despesas com deslocações e estadias 
em território nacional;

b) Autorizar o pagamento de despesas através do Fundo Fixo de Caixa, 
nos termos do Regulamento superiormente aprovado;

c) Praticar todos os atos necessários à realização de despesas devida-
mente orçamentadas e à contratação dos serviços previstos na alínea a) 
do n.º 4 do artigo 5.º do Código dos Contratos Públicos, cuja responsa-
bilidade ou valor não exceda, por contrato, 50.000,00 € (cinquenta mil 
euros), incluindo, independentemente da aprovação de despesa ao abrigo 
da presente ou de anterior delegação de competências, a assinatura do 
contrato e a consequente execução contratual;

d) Denunciar, nos termos legalmente admissíveis, contratos referen-
tes a despesas por si autorizadas ao abrigo da presente ou de anterior 
delegação de competências;

e) Aprovar as minutas e outorgar os contratos adicionais relativos 
a trabalhos a mais, a trabalhos de suprimento de erros e omissões e a 
trabalhos a menos, no âmbito de contratos públicos;

f) Proceder ao envio, nos termos e prazos previstos na Lei de Orga-
nização e Processo do Tribunal de Contas, para o Tribunal de Contas, 
dos contratos adicionais outorgados ao abrigo da presente ou de anterior 
delegação ou subdelegação de competências, com reporte de tal infor-
mação à Secretária -Geral;

g) Representar a Parque Escolar nos assuntos respeitantes a con-
tratos em que esta seja parte, perante entidades licenciadoras, bem 
como perante outras entidades, nomeadamente em cumprimento de 
obrigações legais;

h) Proceder à conferência, certificação, receção e aprovação de traba-
lhos, serviços e fornecimentos cuja gestão ou acompanhamento estejam 
incluídos no âmbito das suas atribuições;

i) Subscrever autos de consignação de obras, bem como autos de 
medição ou de retificação de medições dos trabalhos executados, e ainda 
os boletins de aprovação de materiais, autos de receção de mobiliário, 
de equipamentos e de outros bens;

j) Convocar e levar a efeito quaisquer vistorias, no âmbito da execu-
ção dos contratos de empreitada, e lavrar e assinar os respetivos autos, 
designadamente de receção ou de não receção, provisória ou definitiva, 
parcial ou total, assinalando a situação da execução dos trabalhos e todas 
as deficiências detetadas;

k) Assinar autos de suspensão previamente autorizados, bem como 
autos de entrega de objetos, estes últimos para efeitos do disposto no 
artigo 364.º do Código dos Contratos Públicos;

l) Convocar ou participar em reuniões de obra que não envolvam 
qualquer alteração ou modificação ao contrato de empreitada e assinar, 
em conjunto com o Diretor de Fiscalização, a respetiva ata;

m) Ordenar por escrito, nos termos e com a observância dos limites 
legais e com o devido enquadramento, a realização de trabalhos a mais 
e de trabalhos de suprimento de erros e omissões no âmbito de contratos 
públicos, decidir sobre as propostas de preços apresentadas pelos cocon-
tratantes, sobre a fixação de preços novos para a execução dos mesmos 
e autorizar a realização das correspondentes despesas;

n) Ordenar, por escrito, a supressão de trabalhos no âmbito da exe-
cução dos contratos celebrados, desde que tal não gere a obrigação 
de indemnização prevista no artigo 381.º do Código dos Contratos 
Públicos;

o) Aprovar requerimentos de modificações ao Plano de Trabalhos que 
não alterem o prazo final do contrato de empreitada e não acarretem, 
direta ou indiretamente, para a Parque Escolar, quaisquer custos, aprovar 
as minutas e outorgar os respetivos aditamentos aos contratos;

p) Aprovar os desenvolvimentos ao Plano de Segurança e Saúde 
apresentados pelos empreiteiros;

q) Aprovar revisões de preços no âmbito dos contratos de empreitada, 
de acordo com os cronogramas constantes dos contratos ou das suas 
alterações;

r) Autorizar despesas de aquisição de sobresselentes e aprovar os 
respetivos autos de mediação, no âmbito dos contratos de conservação 
e manutenção celebrados;

s) Exercer todos os poderes de direção sobre a equipa de fiscalização 
e coordenação de segurança, em estreito cumprimento do contrato ce-
lebrado para fiscalização e ou para coordenação de segurança da obra;

t) Aprovar, sob proposta do Diretor de Fiscalização, as telas finais e 
a compilação técnica dos projetos das obras executadas.

2 — No Eng.º Carlos Gomes Marques, Coordenador da Unidade Téc-
nica de Manutenção, sem faculdade de subdelegação, as competências 
que me foram delegadas por aquele órgão nas alíneas b) e v) do artigo 3.º 
da supra referida delegação de competências, a saber:

a) Praticar todos os atos de gestão relativos aos trabalhadores afetos 
à Unidade Técnica de Manutenção relativos à aprovação de férias, 
à justificação de faltas, à autorização de deslocações em serviço, à 
aprovação de despesas efetuadas em representação da Empresa e à 
autorização de realização de despesas com deslocações e estadias em 
território nacional;

b) Decidir oficiosamente ou a pedido dos cocontratantes, após com-
petente vistoria à obra e ou depois de verificado o cumprimento do 
contrato e do caderno de encargos, a liberação parcial, total ou faseada 
de cauções prestadas no âmbito do mesmo contrato.

Artigo 2.º
Nos termos da alínea c) do n.º 1 do artigo 12.º da referida delegação de 

competências aprovada por deliberação do Conselho de Administração 
da Parque Escolar, de 18 de julho 2014, autorizo que as competências 
subdelegadas nos Diretores da Divisão de Manutenção Sul e Norte pelas 
alíneas h), i), j), k), l), m), n), o), p), q), r), s) e t) do n.º 1 do artigo 1.º 
do presente despacho possam, por sua vez, ser subdelegadas, sem fa-
culdade de subdelegação, nas equipas direta e hierarquicamente de si 
dependentes, devendo os respetivos poderes ser exercidos mediante 
decisão conjunta dos Gestores de Contrato que integrem a mesma equipa 
operacional.

Artigo 3.º
A prática de quaisquer atos ao abrigo da presente subdelegação de 

competências fica sujeita ao cumprimento das seguintes regras:
1 — Na prática de quaisquer atos ao abrigo da presente subdelegação 

de competência devem ser respeitadas as normas legais aplicáveis, bem 
como as normas, as instruções e os procedimentos internos aprovados 
pelo Conselho de Administração da Parque Escolar.

2 — A autorização de realização de qualquer despesa ao abrigo da 
presente subdelegação de competências fica condicionada à verificação 
cumulativa dos seguintes requisitos:

a) Previsão da despesa no orçamento da respetiva unidade orgânica 
aprovado pelo Conselho de Administração da Parque Escolar;

b) Cumprimento do disposto nas normas legais aplicáveis sobre tal 
matéria, designadamente na Lei n.º 8/2012, de 21 de fevereiro, e nas leis 
do Orçamento de Estado que, em cada ano, sejam aprovadas.

3 — Em todos os atos praticados no exercício das competências ora 
subdelegadas, com exceção dos aplicáveis a ordens de pagamentos e 
similares, deverá, em cumprimento do disposto no artigo 38.º do Código 
do Procedimento Administrativo, ser utilizada uma expressão do tipo 
“Ao abrigo da subdelegação de competências”, fazendo -se menção à 
data, número e série do Diário da República, bem como ao número sob 
o qual o despacho de subdelegação de competências foi publicado.

Artigo 4.º
Todos os atos praticados ao abrigo da subdelegação de competências 

serão reportados mensalmente ao subdelegante.

Artigo 5.º
Nos termos do disposto no artigo 39.º do Código do Procedimento 

Administrativo, conservo, entre outros, os seguintes poderes:
a) Avocação a qualquer momento e independentemente de quaisquer 

formalidades, da resolução de todo e qualquer assunto que entenda 
conveniente, sem que implique revogação do presente despacho;

b) Direção e controlo dos atos praticados ao abrigo da presente sub-
delegação, bem como a sua revogação ou modificação.

Artigo 6.º
O presente despacho produz efeitos a 18 de julho de 2014, considerando-

-se ratificados desde essa data todos os atos praticados pelos Diretores da 
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Divisão de Manutenção Sul e Norte identificados no n.º 1 do artigo 1.º 
supra, bem como pelo Coordenador da Unidade Técnica de Manutenção 
identificado no n.º 2 do mesmo artigo 1.º, que se incluam no âmbito 
desta subdelegação de competências, desde aquela data até à da sua 
publicação no Diário da República.

25 de julho de 2014. — O Diretor -Geral da Manutenção da Parque 
Escolar, Luís José Borges Martins.

308035608 

 Despacho n.º 10884/2014
Ao abrigo do disposto nos artigos 35.º a 40.º do Código do Pro-

cedimento Administrativo e nos termos da alínea d) do n.º 1 do ar-
tigo 12.º da “Delegação de Competências nos Trabalhadores da Parque 
Escolar, E. P. E.”, aprovada por deliberação do Conselho de Adminis-
tração da Parque Escolar de 18 de julho de 2014, subdelego:

Artigo 1.º
1 — Na colaboradora Ana Rita França Lobo, sem faculdade de sub-

delegação, as competências que me foram delegadas por aquele órgão 
nas alíneas c), d), f), n), o), r), s) do artigo 4.º da referida delegação de 
competências, a saber:

a) Autorizar o pagamento de despesas através do Fundo Fixo de Caixa, 
nos termos do Regulamento superiormente aprovado;

b) Autorizar a reposição de fundos fixos de caixa devidamente justi-
ficados, nos termos do Regulamento superiormente aprovado;

c) Proceder à conferência, certificação, receção e aprovação de traba-
lhos, serviços e fornecimentos cuja gestão ou acompanhamento estejam 
incluídos no âmbito das suas atribuições;

d) Subscrever declarações ou quaisquer outros documentos neces-
sários para cumprimento de obrigações declarativas de informação 
de natureza fiscal da Parque Escolar por via dos sítios da internet do 
Ministério das Finanças e ou da Autoridade Tributária e Aduaneira, 
salvo os relativos ao processamento de e dar sequência aos assuntos 
processados neste âmbito;

e) Requerer, junto da Autoridade Tributária e Aduaneira, nomeada-
mente a prestação de esclarecimentos, isenções fiscais ou reembolsos;

f) Efetuar competentes comunicações de compensação de créditos 
com valores em dívida;

g) Gerir os contratos de seguro relativos património escolar e não 
escolar da Parque Escolar, designadamente comunicando às empresas 
seguradoras os sinistros ocorridos.

Artigo 2.º
1 — Na prática de quaisquer atos ao abrigo da presente subdelegação 

de competências devem ser respeitadas as normas legais aplicáveis, bem 
como as normas, as instruções e os procedimentos internos aprovados 
pelo Conselho de Administração da Parque Escolar.

2 — Em todos os atos praticados no exercício de competências sub-
delegadas, com exceção das aplicáveis a ordens de pagamento e simi-
lares, deverá, em cumprimento do disposto do artigo 38.º do Código do 
Procedimento Administrativo, ser utilizada uma expressão do tipo “ao 
abrigo da subdelegação de competências”, fazendo -se menção à data, 
número e série do Diário da República, bem como ao número sob o qual 
o despacho de subdelegação de competências foi publicado.

Artigo 3.º
Todos os atos praticados ao abrigo da presente subdelegação de com-

petências serão reportados mensalmente ao subdelegante.

Artigo 4.º
1 — Nos termos do disposto no artigo 39.º do Código do Procedimento 

Administrativo, conservo, entre outros, os seguintes poderes:
a) Avocação a qualquer momento e independentemente de quaisquer 

formalidades, da resolução de todo e qualquer assunto que entenda con-
veniente, sem que implique a revogação do presente despacho.

b) Direção e controlo dos atos praticados ao abrigo da presente sub-
delegação de competências, bem como a sua revogação ou modificação.

Artigo 5.º
O presente despacho produz efeitos a 18 de julho de 2014, considerando-

-se ratificados todos os atos praticados pela colaboradora, que se incluam 
no âmbito desta subdelegação de competências, desde essa data até à 
sua publicação no Diário da República,

25 de julho de 2014. — A Diretora Financeira, Sandra Sofia Coelho 
Rodrigues.

308035543 

 Despacho n.º 10885/2014

Artigo 1.º
Ao abrigo do disposto nos artigos 35.º a 40.º do Código do Procedi-

mento Administrativo e nos termos da alínea h) do n.º 1 do artigo 12.º da 
delegação de competências nos trabalhadores da Parque Escolar, E. P. E. 
(doravante designada “Parque Escolar”), aprovada por deliberação do 
conselho de administração de 18 de julho p. p., subdelego, nas minhas 
ausências e impedimentos e sem faculdade de subdelegação, na traba-
lhadora de mim direta e hierarquicamente dependente, Marta de Fátima 
Couto Oliveira Lopes, as competências que me foram delegadas por 
aquele órgão nas alíneas c), f) e i) do artigo 9.º da referida deliberação 
de delegação de competências a saber:

a) Emitir certidões de documentos existentes nos registos e arquivos 
da Parque Escolar de natureza corrente ou não corrente, bem como certi-
ficados de factos e atos praticados e de situações ocorridas na Empresa;

b) Proceder à conferência, certificação, receção e aprovação de traba-
lhos, serviços e fornecimentos cuja gestão ou acompanhamento estejam 
incluídos no âmbito das suas atribuições;

c) Requerer a publicação, no sítio do Diário da República Eletró-
nico, por razões de conveniência ou em cumprimento de norma legal 
em vigor, de deliberações do conselho de administração, bem como de 
avisos, despachos ou quaisquer atos de natureza normativa, e autorizar 
a realização das correspondentes despesas.

Artigo 2.º
Nos termos do disposto no artigo 39.º do Código do Procedimento 

Administrativo, conservo, entre outros, os seguintes poderes:
a) Avocação a qualquer momento e independentemente de quaisquer 

formalidades, da resolução de todo e qualquer assunto que entenda con-
veniente, sem que implique revogação da presente deliberação;

b) Direção e controlo dos atos praticados pelo subdelegado, bem como 
a sua revogação ou modificação.

Artigo 3.º
1 — Na prática de quaisquer atos ao abrigo da presente subdelegação 

de competências devem ser respeitadas as normas legais aplicáveis, bem 
como as normas, as instruções e os procedimentos internos aprovados 
pelo conselho de administração da Parque Escolar.

2 — A autorização de realização de qualquer despesa ao abrigo da 
presente subdelegação de competências fica condicionada à verificação 
cumulativa dos seguintes requisitos:

a) Previsão da despesa no orçamento da Secretaria -Geral aprovado 
pelo conselho de administração da Parque Escolar;

b) Cumprimento do disposto nas normas legais aplicáveis sobre tal 
matéria, designadamente na Lei n.º 8/2012, de 21 de fevereiro, e nas leis 
do Orçamento de Estado que, em cada ano, sejam aprovadas.

3 — Em todos os atos praticados no exercício de competências sub-
delegadas, com exceção dos aplicáveis a ordens de pagamentos e simi-
lares, deverá, em cumprimento do disposto no artigo 38.º do Código do 
Procedimento Administrativo, ser utilizada uma expressão do tipo “Ao 
abrigo da subdelegação de competências”, conforme o caso, fazendo-
-se menção à data, número e série do Diário da República, bem como 
ao número sob o qual o despacho de subdelegação de competências 
foi publicado.

Artigo 4.º
Todos os atos praticados ao abrigo da presente subdelegação de com-

petências deverão ser -me reportados mensalmente pelo subdelegado.

Artigo 5.º
O presente despacho produz efeitos no dia seguinte ao da sua publi-

cação no Diário da República.
28 de julho de 2014. — A Secretária -Geral, Alexandra Viana Ribeiro.

308035527 

 Despacho n.º 10886/2014

Artigo 1.º
Ao abrigo do disposto nos artigos 35.º a 40.º do Código do Procedi-

mento Administrativo e nos termos do n.º 1 do artigo 1.º da delegação 
de competências nos membros do conselho de administração da Parque 
Escolar, E. P. E. (doravante designada “Parque Escolar” ou “Empresa”), 
aprovada por deliberação do conselho de administração de 18 de julho 
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p. p., subdelego na coordenadora da Direção de Recursos Humanos, 
Ana Sofia Gonçalves Filipe Vaz do Castelo, no quadro das atribuições 
desta Direção e sem faculdade de subdelegação, as competências que me 
foram delegadas por aquele órgão nas alíneas a) e b) do n.º 1 e no n.º 2 
do artigo 1.º, com os limites constantes do n.º 3 do mesmo artigo, todos 
da referida deliberação de delegação de competências, a saber:

a) Praticar todos os atos de gestão do pessoal afeto à Direção de 
Recursos Humanos relativos à aprovação de férias, à justificação de 
faltas, à autorização de deslocações em serviço, à aprovação de despesas 
efetuadas em representação da Empresa e à autorização de realização de 
despesas com deslocações e estadias em território nacional;

b) Praticar todos os atos necessários à realização de despesas devida-
mente orçamentadas, referentes à locação de bens móveis e à aquisição 
de bens e de serviços, cuja responsabilidade ou valor não exceda, por 
contrato, 5.000,00 € (cinco mil euros), incluindo, nomeadamente a 
decisão de contratar, a escolha do procedimento, a autorização da des-
pesa, a decisão de adjudicação ou de não adjudicação, a revogação da 
adjudicação e, independentemente da aprovação de despesa ao abrigo 
da presente ou de anterior subdelegação de competências, a assinatura 
do contrato e a consequente execução contratual;

c) Subscrever declarações, requerimentos ou quaisquer outros docu-
mentos, a apresentar perante entidades públicas e privadas, relativos a 
matéria laboral e de recursos humanos;

d) Subscrever declarações relativas à confirmação da situação laboral 
de trabalhadores na empresa, a pedido dos mesmos, desde que referindo 
claramente o fim e a entidade a que as mesmas se destinam;

e) Subscrever declarações de frequência de ações formativas internas, 
ministradas por trabalhadores da Parque Escolar;

f) Proceder à conferência, certificação, receção e aprovação de traba-
lhos, serviços e fornecimentos cuja gestão ou acompanhamento estejam 
incluídos no âmbito das respetivas atribuições;

g) Denunciar, nos termos legalmente admissíveis, contratos referen-
tes a despesas por si autorizadas ao abrigo da presente ou de anterior 
subdelegação de competências;

h) Autorizar a realização de despesas referentes à atribuição das 
quantias legalmente devidas no termo dos contratos de trabalho;

i) Comunicar, às empresas seguradoras, os acidentes de trabalho 
ocorridos com trabalhadores da Parque Escolar e assegurar a tramitação 
inerente à gestão do respetivo sinistro.

Artigo 2.º
Nos termos do disposto no artigo 39.º do Código do Procedimento 

Administrativo, conservo, entre outros, os seguintes poderes:
a) Avocação a qualquer momento e independentemente de quaisquer 

formalidades, da resolução de todo e qualquer assunto que entenda con-
veniente, sem que implique revogação da presente deliberação;

b) Direção e controlo dos atos praticados pelo subdelegado, bem como 
a sua revogação ou modificação.

Artigo 3.º
1 — Na prática de quaisquer atos ao abrigo da presente subdelegação 

de competências devem ser respeitadas as normas legais aplicáveis, bem 
como as normas, as instruções e os procedimentos internos aprovados 
pelo conselho de administração da Parque Escolar.

2 — A autorização de realização de qualquer despesa ao abrigo da 
presente subdelegação de competências fica condicionada à verificação 
cumulativa dos seguintes requisitos:

a) Previsão da despesa no orçamento da Direção de Recursos Humanos 
aprovado pelo conselho de administração da Parque Escolar;

b) Cumprimento do disposto nas normas legais aplicáveis sobre tal 
matéria, designadamente na Lei n.º 8/2012, de 21 de fevereiro, e nas leis 
do Orçamento de Estado que, em cada ano, sejam aprovadas.

3 — Em todos os atos praticados no exercício de competências sub-
delegadas, com exceção dos aplicáveis a ordens de pagamentos e simi-
lares, deverá, em cumprimento do disposto no artigo 38.º do Código do 
Procedimento Administrativo, ser utilizada uma expressão do tipo “Ao 
abrigo da subdelegação de competências”, conforme o caso, fazendo-
-se menção à data, número e série do Diário da República, bem como 
ao número sob o qual o despacho de subdelegação de competências 
foi publicado.

Artigo 4.º
Todos os atos praticados ao abrigo da presente subdelegação de com-

petências deverão ser -me reportados mensalmente pela subdelegada.

Artigo 5.º
O presente despacho produz efeitos imediatos, considerando -se 

ratificados todos os atos praticados, que se incluam no âmbito desta 
subdelegação de competências, desde a presente data até à data da sua 
publicação no Diário da República.

29 de julho de 2014. — O Presidente do Conselho de Administração, 
Luís Manuel Flores de Carvalho.

308035551 

 Despacho n.º 10887/2014
Ao abrigo do disposto nos artigos 35.º a 40.º do Código do Procedi-

mento Administrativo, na alínea c) do n.º 1 do artigo 12.º da “Delegação 
de Competências nos Colaboradores da Parque Escolar, E. P. E.”, apro-
vada por deliberação do Conselho de Administração da Parque Escolar, 
de 18 de julho 2014, e no artigo 2.º do despacho de subdelegação de 
competências do Diretor -Geral de Manutenção, Eng.º Luís José Borges 
Martins, de 25 de julho 2014, subdelego:

Artigo 1.º
Nos Gestores de Contrato Eng.º António Caetano, Eng.º Bruno Ma-

ricato, Eng.º Rui Carreira, Eng.º Adelino Sardo, Eng.º Bruno Vieira, 
Eng.º Luís Amor, Eng.º Pedro Correia, Arq.º João Azinheiro, Eng.ª Joana 
Carrilho e Eng.º Fernando Milheiro, sem faculdade de subdelegação, os 
poderes que me foram subdelegados pelas alíneas h), i), j), k), l), m), n), 
o), p), q), r), s) e t) do n.º 1 do artigo 1.º do supra referido despacho de 
subdelegação de competências de 25 de julho 2014, a saber:

a) Proceder à conferência, certificação, receção e aprovação de traba-
lhos, serviços e fornecimentos cuja gestão ou acompanhamento estejam 
incluídos no âmbito das suas atribuições;

b) Subscrever autos de consignação de obras, bem como autos de 
medição ou de retificação de medições dos trabalhos executados, e ainda 
os boletins de aprovação de materiais, autos de receção de mobiliário, 
de equipamentos e de outros bens;

c) Convocar e levar a efeito quaisquer vistorias, no âmbito da execu-
ção dos contratos de empreitada, e lavrar e assinar os respetivos autos, 
designadamente de receção ou de não receção, provisória ou definitiva, 
parcial ou total, assinalando a situação da execução dos trabalhos e todas 
as deficiências detetadas;

d) Assinar autos de suspensão previamente autorizados, bem como 
autos de entrega de objetos, estes últimos para efeitos do disposto no 
artigo 364.º do Código dos Contratos Públicos;

e) Convocar ou participar em reuniões de obra que não envolvam 
qualquer alteração ou modificação ao contrato de empreitada e assinar, 
em conjunto com o Diretor de Fiscalização, a respetiva ata;

f) Ordenar por escrito, nos termos e com a observância dos limites 
legais e com o devido enquadramento, a realização de trabalhos a mais 
e de trabalhos de suprimento de erros e omissões no âmbito de contratos 
públicos, decidir sobre as propostas de preços apresentadas pelos cocon-
tratantes, sobre a fixação de preços novos para a execução dos mesmos 
e autorizar a realização das correspondentes despesas;

g) Ordenar, por escrito, a supressão de trabalhos no âmbito da exe-
cução dos contratos celebrados, desde que tal não gere a obrigação 
de indemnização prevista no artigo 381.º do Código dos Contratos 
Públicos;

h) Aprovar requerimentos de modificações ao Plano de Trabalhos que 
não alterem o prazo final do contrato de empreitada e não acarretem, 
direta ou indiretamente, para a Parque Escolar, quaisquer custos, aprovar 
as minutas e outorgar os respetivos aditamentos aos contratos;

i) Aprovar os desenvolvimentos ao Plano de Segurança e Saúde 
apresentados pelos empreiteiros;

j) Aprovar revisões de preços no âmbito dos contratos de empreitada, 
de acordo com os cronogramas constantes dos contratos ou das suas 
alterações;

k) Autorizar despesas de aquisição de sobresselentes e aprovar os 
respetivos autos de mediação, no âmbito dos contratos de conservação 
e manutenção celebrados;

l) Exercer todos os poderes de direção sobre a equipa de fiscalização 
e coordenação de segurança, em estreito cumprimento do contrato ce-
lebrado para fiscalização e ou para coordenação de segurança da obra;

m) Aprovar, sob proposta do Diretor de Fiscalização, as telas finais e 
a compilação técnica dos projetos das obras executadas.

Artigo 2.º
Nos termos do artigo 2.º do despacho de subdelegação de competên-

cias do Diretor -Geral de Manutenção, Eng.º Luís José Borges Martins, de 
25 de julho 2014, as competências subdelegadas pelo presente despacho 
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devem ser exercidas mediante decisão conjunta dos Gestores de Contrato 
que integrem a mesma equipa operacional.

Artigo 3.º
A prática de quaisquer atos ao abrigo da presente subdelegação de 

competências fica sujeita ao cumprimento das seguintes regras:
1 — Na prática de quaisquer atos ao abrigo da presente subdelegação 

de competência devem ser respeitadas as normas legais aplicáveis, bem 
como as normas, as instruções e os procedimentos internos aprovados 
pelo Conselho de Administração da Parque Escolar;

2 — A autorização de realização de qualquer despesa ao abrigo da 
presente subdelegação de competências fica condicionada à verificação 
cumulativa dos seguintes requisitos:

a) Previsão da despesa no orçamento da respetiva unidade orgânica 
aprovado pelo Conselho de Administração da Parque Escolar;

b) Cumprimento do disposto nas normas legais aplicáveis sobre tal 
matéria, designadamente na Lei n.º 8/2012, de 21 de fevereiro, e nas leis 
do Orçamento de Estado que, em cada ano, sejam aprovadas.

3 — Em todos os atos praticados no exercício das competências ora 
subdelegadas, com exceção dos aplicáveis a ordens de pagamentos e 
similares, deverá, em cumprimento do disposto no artigo 38.º do Código 
do Procedimento Administrativo, ser utilizada uma expressão do tipo 
“Ao abrigo da subdelegação de competências”, fazendo -se menção à 
data, número e série do Diário da República, bem como ao número sob 
o qual o despacho de subdelegação de competências foi publicado.

Artigo 4.º
Todos os atos praticados ao abrigo da presente subdelegação de com-

petências serão reportados mensalmente ao subdelegante.

Artigo 5.º
Nos termos do disposto no artigo 39.º do Código do Procedimento 

Administrativo, conservo, entre outros, os seguintes poderes:
a) Avocação a qualquer momento e independentemente de quaisquer 

formalidades, da resolução de todo e qualquer assunto que entenda 
conveniente, sem que implique revogação do presente despacho;

b) Direção e controlo dos atos praticados ao abrigo da presente sub-
delegação, bem como a sua revogação ou modificação.

Artigo 6.º
O presente despacho produz efeitos a 25 de julho de 2014, considerando-

-se ratificados desde essa data todos os atos praticados pelos Gestores 
de Contrato identificados no artigo 1.º supra, que se incluam no âmbito 
desta subdelegação de competências, desde aquela data até à da sua 
publicação no Diário da República

31 de julho de 2014. — O Diretor da Divisão de Manutenção Norte 
da Parque Escolar, Eng. André Miguel Lameiras Sousa Santos.

308035698 

 Despacho n.º 10888/2014
Ao abrigo do disposto nos artigos 35.º a 40.º do Código do Procedi-

mento Administrativo, na alínea c) do n.º 1 do artigo 12.º da “Delegação 
de Competências nos Colaboradores da Parque Escolar, E. P. E. “, apro-
vada por deliberação do Conselho de Administração da Parque Escolar, 
de 18 de julho 2014, e no artigo 2.º do despacho de subdelegação de 
competências do Diretor -Geral de Manutenção, Eng.º Luis José Borges 
Martins, de 25 de julho 2014, subdelego:

Artigo 1.º
Nos Gestores de Contrato Eng.º Rui Boto, Eng.º Ataíde Rosa, 

Eng.º João Dias, Eng.º João Martinez, Eng.º João Martins, 
Eng.º Diogo Almeida, Eng.º Carlos Guerreiro, Eng.º Rui Sardinha, 
Eng.º Toni Figueira, Eng.º Pedro Lucas, Eng.º José Cheta, sem facul-
dade de subdelegação, os poderes que me foram subdelegados pelas 
alíneas h), i), j), k), l), m), n), o), p), q), r), s) e t) do n.º 1 do artigo 1.º 
do supra referido despacho de subdelegação de competências de 25 de 
julho 2014, a saber:

a) Proceder à conferência, certificação, receção e aprovação de traba-
lhos, serviços e fornecimentos cuja gestão ou acompanhamento estejam 
incluídos no âmbito das suas atribuições;

b) Subscrever autos de consignação de obras, bem como autos de 
medição ou de retificação de medições dos trabalhos executados, e ainda 
os boletins de aprovação de materiais, autos de receção de mobiliário, 
de equipamentos e de outros bens;

c) Convocar e levar a efeito quaisquer vistorias, no âmbito da execu-
ção dos contratos de empreitada, e lavrar e assinar os respetivos autos, 
designadamente de receção ou de não receção, provisória ou definitiva, 
parcial ou total, assinalando a situação da execução dos trabalhos e todas 
as deficiências detetadas;

d) Assinar autos de suspensão previamente autorizados, bem como 
autos de entrega de objetos, estes últimos para efeitos do disposto no 
artigo 364.º do Código dos Contratos Públicos;

e) Convocar ou participar em reuniões de obra que não envolvam 
qualquer alteração ou modificação ao contrato de empreitada e assinar, 
em conjunto com o Diretor de Fiscalização, a respetiva ata;

f) Ordenar por escrito, nos termos e com a observância dos limites 
legais e com o devido enquadramento, a realização de trabalhos a 
mais e de trabalhos de suprimento de erros e omissões no âmbito 
de contratos públicos, decidir sobre as propostas de preços apresen-
tadas pelos cocontratantes, sobre a fixação de preços novos para a 
execução dos mesmos e autorizar a realização das correspondentes 
despesas;

g) Ordenar, por escrito, a supressão de trabalhos no âmbito da exe-
cução dos contratos celebrados, desde que tal não gere a obrigação 
de indemnização prevista no artigo 381.º do Código dos Contratos 
Públicos;

h) Aprovar requerimentos de modificações ao Plano de Trabalhos que 
não alterem o prazo final do contrato de empreitada e não acarretem, 
direta ou indiretamente, para a Parque Escolar, quaisquer custos, aprovar 
as minutas e outorgar os respetivos aditamentos aos contratos;

i) Aprovar os desenvolvimentos ao Plano de Segurança e Saúde 
apresentados pelos empreiteiros;

j) Aprovar revisões de preços no âmbito dos contratos de empreitada, 
de acordo com os cronogramas constantes dos contratos ou das suas 
alterações;

k) Autorizar despesas de aquisição de sobresselentes e aprovar os 
respetivos autos de mediação, no âmbito dos contratos de conservação 
e manutenção celebrados;

l) Exercer todos os poderes de direção sobre a equipa de fiscalização 
e coordenação de segurança, em estreito cumprimento do contrato ce-
lebrado para fiscalização e ou para coordenação de segurança da obra;

m) Aprovar, sob proposta do Diretor de Fiscalização, as telas finais e 
a compilação técnica dos projetos das obras executadas.

Artigo 2.º

Nos termos do artigo 2.º do despacho de subdelegação de competên-
cias do Diretor -Geral de Manutenção, Eng.º Luis José Borges Martins, de 
25 de julho 2014, as competências subdelegadas pelo presente despacho 
devem ser exercidas mediante decisão conjunta dos Gestores de Contrato 
que integrem a mesma equipa operacional.

Artigo 3.º

A prática de quaisquer atos ao abrigo da presente subdelegação de 
competências fica sujeita ao cumprimento das seguintes regras:

1) Na prática de quaisquer atos ao abrigo da presente subdelegação 
de competência devem ser respeitadas as normas legais aplicáveis, bem 
como as normas, as instruções e os procedimentos internos aprovados 
pelo Conselho de Administração da Parque Escolar;

2) A autorização de realização de qualquer despesa ao abrigo da 
presente subdelegação de competências fica condicionada à verificação 
cumulativa dos seguintes requisitos:

a) Previsão da despesa no orçamento da respetiva unidade orgânica 
aprovado pelo Conselho de Administração da Parque Escolar;

b) Cumprimento do disposto nas normas legais aplicáveis sobre tal 
matéria, designadamente na Lei n.º 8/2012, de 21 de fevereiro, e nas leis 
do Orçamento de Estado que, em cada ano, sejam aprovadas.

3) Em todos os atos praticados no exercício das competências ora 
subdelegadas, com exceção dos aplicáveis a ordens de pagamentos e 
similares, deverá, em cumprimento do disposto no artigo 38.º do Código 
do Procedimento Administrativo, ser utilizada uma expressão do tipo 
“Ao abrigo da subdelegação de competências”, fazendo -se menção à 
data, número e série do Diário da República, bem como ao número 
sob o qual o despacho de subdelegação de competências foi publicado.

Artigo 4.º

Todos os atos praticados ao abrigo da presente subdelegação de com-
petências serão reportados mensalmente ao subdelegante.
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Artigo 5.º
Nos termos do disposto no artigo 39.º do Código do Procedimento 

Administrativo, conservo, entre outros, os seguintes poderes:
a) Avocação a qualquer momento e independentemente de quaisquer 

formalidades, da resolução de todo e qualquer assunto que entenda 
conveniente, sem que implique revogação do presente despacho;

b) Direção e controlo dos atos praticados ao abrigo da presente sub-
delegação, bem como a sua revogação ou modificação.

Artigo 6.º
O presente despacho produz efeitos a 25 de julho de 2014, considerando-

-se ratificados desde essa data todos os atos praticados pelos Gestores 
de Contrato identificados no artigo 1.º supra, que se incluam no âmbito 
desta subdelegação de competências, desde aquela data até à da sua 
publicação no Diário da República.

5 de agosto de 2014. — A Diretora da Divisão de Manutenção Sul da 
Parque Escolar, Engenheira Susana Isabel Ferreira Dias.

308035665 

 Despacho n.º 10889/2014

Artigo 1.º
Ao abrigo do disposto nos artigos 35.º a 40.º do Código do Procedi-

mento Administrativo e na alínea b) do n.º 1 do artigo 12.º da “Delega-
ção de Competências nos Trabalhadores da Parque Escolar, E. P. E.“, 
aprovada por deliberação do Conselho de Administração da Parque 
Escolar, de 18 de julho de 2014, subdelego:

1 — Nos Diretores da Divisão de Investimento Sul e Norte, Eng.º Nuno 
Miguel Martinho Catarro e Eng.º António Jorge Martins Fernandes Dias, 
respetivamente, sem faculdade de subdelegação, os poderes que me 
foram conferidos por aquele órgão nas alíneas b), c), e), g), o), x) e dd), 
do artigo 2.º da supra referida Delegação de Competências, a saber:

a) Praticar todos os atos de gestão relativos aos trabalhadores afetos, 
respetivamente à Divisão Sul e à Divisão Norte, relativos à aprovação de 
férias, à justificação de faltas, à autorização de deslocações em serviço, 
à aprovação de despesas efetuadas em representação da Empresa e à 
autorização de realização de despesas com deslocações e estadias em 
território nacional;

b) Autorizar o pagamento de despesas através do Fundo Fixo de Caixa, 
nos termos do Regulamento superiormente aprovado;

c) Praticar todos os atos necessários à realização de despesas devida-
mente orçamentadas e à contratação dos serviços previstos na alínea a) 
do n.º 4 do artigo 5.º do Código dos Contratos Públicos, cuja responsa-
bilidade ou valor não exceda, por contrato, 50.000,00 € (cinquenta mil 
euros), incluindo, independentemente da aprovação de despesa ao abrigo 
da presente ou de anterior delegação de competências, a assinatura do 
contrato e a consequente execução contratual;

d) Denunciar, nos termos legalmente admissíveis, contratos referen-
tes a despesas por si autorizadas ao abrigo da presente ou de anterior 
delegação de competências;

e) Aprovar as minutas e outorgar os contratos adicionais relativos 
a trabalhos a mais, a trabalhos de suprimento de erros e omissões e a 
trabalhos a menos, no âmbito de contratos públicos;

f) Proceder ao envio, nos termos e prazos previstos na Lei de Orga-
nização e Processo do Tribunal de Contas, para o Tribunal de Contas, 
dos contratos adicionais outorgados ao abrigo da presente ou de anterior 
delegação ou subdelegação de competências, com reporte de tal infor-
mação à Secretária -Geral;

g) Representar a Parque Escolar nos assuntos respeitantes a con-
tratos em que esta seja parte, perante entidades licenciadoras, bem 
como perante outras entidades, nomeadamente em cumprimento de 
obrigações legais.

2 — Nos Diretores da Divisão de Investimento Sul e Norte, Eng.º Nuno 
Miguel Martinho Catarro e Eng.º António Jorge Martins Fernandes Dias, 
respetivamente, com faculdade de subdelegação, os poderes que me 
foram conferidos por aquele órgão nas alíneas f), h), i), j), k), m), n), 
p), r), s), t), y) e z) do artigo 2.º da supra referida Delegação de Com-
petências, nas equipas de si e hierarquicamente dependentes, devendo 
ser exercidos mediante decisão conjunta dos gestores de contrato que 
integrem a mesma equipa operacional, a saber:

a) Proceder à conferência, certificação, receção e aprovação de traba-
lhos, serviços e fornecimentos cuja gestão ou acompanhamento estejam 
incluídos no âmbito das suas atribuições;

b) Subscrever autos de consignação de obras, bem como autos de 
medição ou de retificação de medições dos trabalhos executados, e ainda 

os boletins de aprovação de materiais, autos de receção de mobiliário, 
de equipamentos e de outros bens;

c) Convocar e levar a efeito quaisquer vistorias, no âmbito da execu-
ção dos contratos de empreitada, e lavrar e assinar os respetivos autos, 
designadamente de receção ou de não receção, provisória ou definitiva, 
parcial ou total, assinalando a situação da execução dos trabalhos e todas 
as deficiências detetadas;

d) Assinar autos de suspensão previamente autorizados, bem como 
autos de entrega de objetos, estes últimos para efeitos do disposto no 
artigo 364.º do Código dos Contratos Públicos;

e) Convocar ou participar em reuniões de obra que não envolvam 
qualquer alteração ou modificação ao contrato de empreitada e assinar, 
em conjunto com o Diretor de Fiscalização, a respetiva ata;

f) Ordenar por escrito, nos termos e com a observância dos limites 
legais e com o devido enquadramento, a realização de trabalhos a mais 
e de trabalhos de suprimento de erros e omissões no âmbito de contratos 
públicos, decidir sobre as propostas de preços apresentadas pelos cocon-
tratantes, sobre a fixação de preços novos para a execução dos mesmos 
e autorizar a realização das correspondentes despesas;

g) Ordenar, por escrito, a supressão de trabalhos no âmbito da exe-
cução dos contratos celebrados, desde que tal não gere a obrigação 
de indemnização prevista no artigo 381.º do Código dos Contratos 
Públicos;

h) Aprovar requerimentos de modificações ao Plano de Trabalhos que 
não alterem o prazo final do contrato de empreitada e não acarretem, 
direta ou indiretamente, para a Parque Escolar, quaisquer custos, aprovar 
as minutas e outorgar os respetivos aditamentos aos contratos;

i) Aprovar os desenvolvimentos ao Plano de Segurança e Saúde 
apresentados pelos empreiteiros;

j) Aprovar revisões de preços no âmbito dos contratos de empreitada, 
de acordo com os cronogramas constantes dos contratos ou das suas 
alterações;

k) Exercer todos os poderes de direção sobre a equipa de fiscalização 
e coordenação de segurança, em estreito cumprimento do contrato ce-
lebrado para fiscalização e ou para coordenação de segurança da obra;

l) Vistoriar e aprovar a “sala de aulas modelo”, no âmbito dos con-
tratos de empreitada;

m) Aprovar, sob proposta do Diretor de Fiscalização, as telas finais e 
a compilação técnica dos projetos das obras executadas.

3 — No Coordenador da Unidade Técnica de Investimento, Eng.º Luís 
Carlos Correia da Silva, sem faculdade de subdelegação, os poderes que 
me foram conferidos por aquele órgão nas alíneas b) e v) do artigo 2.º 
da supra referida Delegação de Competências, a saber:

a) Praticar todos os atos de gestão relativos aos trabalhadores afetos, 
à Unidade Técnica, relativos à aprovação de férias, à justificação de 
faltas, à autorização de deslocações em serviço, à aprovação de despesas 
efetuadas em representação da Empresa e à autorização de realização de 
despesas com deslocações e estadias em território nacional;

b) Decidir oficiosamente ou a pedido dos cocontratantes, após com-
petente vistoria à obra e ou depois de verificado o cumprimento do 
contrato e do caderno de encargos, a liberação parcial, total ou faseada 
de cauções prestadas no âmbito do mesmo contrato.

Artigo 2.º
A prática de quaisquer atos ao abrigo da presente subdelegação de 

competências fica sujeita ao cumprimento das seguintes regras:
1 — Na prática de quaisquer atos ao abrigo da presente subdelegação 

de competência devem ser respeitadas as normas legais aplicáveis, bem 
como as normas, as instruções e os procedimentos internos aprovados 
pelo Conselho de Administração da Parque Escolar.

2 — A autorização de realização de qualquer despesa ao abrigo da 
presente subdelegação de competências fica condicionada à verificação 
cumulativa dos seguintes requisitos:

a) Previsão da despesa no orçamento da respetiva unidade orgânica 
aprovado pelo Conselho de Administração da Parque Escolar;

b) Cumprimento do disposto nas normas legais aplicáveis sobre tal 
matéria, designadamente na Lei n.º 8/2012, de 21 de fevereiro, e nas leis 
do Orçamento de Estado que, em cada ano, sejam aprovadas.

3 — Em todos os atos praticados no exercício das competências ora 
subdelegadas, com exceção dos aplicáveis a ordens de pagamentos e 
similares, deverá, em cumprimento do disposto no artigo 38.º do Código 
do Procedimento Administrativo, ser utilizada uma expressão do tipo 
“Ao abrigo da subdelegação de competências”, fazendo -se menção à 
data, número e série do Diário da República, bem como ao número sob 
o qual o despacho de subdelegação de competências foi publicado.
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Artigo 3.º
Todos os atos praticados ao abrigo da subdelegação de competências 

serão reportados mensalmente ao subdelegante.

Artigo 4.º
Nos termos do disposto no artigo 39.º do Código do Procedimento 

Administrativo, conservo, entre outros, os seguintes poderes:
a) Avocação a qualquer momento e independentemente de quaisquer 

formalidades, da resolução de todo e qualquer assunto que entenda 
conveniente, sem que implique revogação do presente despacho;

b) Direção e controlo dos atos praticados ao abrigo da presente sub-
delegação, bem como a sua revogação ou modificação.

Artigo 5.º
O presente despacho produz efeitos a 18 de julho de 2014, considerando-

-se ratificados todos os atos praticados que se incluam no âmbito da 
presente subdelegação de competências, desde aquela data até à da sua 
publicação no Diário da República.

5 de agosto de 2014. — O Diretor -Geral de Investimento da Parque 
Escolar, José Victor de Macedo e Brito Pereira Nunes.

308035624 

 Despacho n.º 10890/2014

Artigo 1.º

Ao abrigo do disposto nos artigos 35.º a 40.º do Código do Procedi-
mento Administrativo e na alínea b) do n.º 1 do artigo 12.º da «Delegação 
de Competências nos Trabalhadores da Parque Escolar, E. P. E.», apro-
vada por deliberação do Conselho de Administração da Parque Escolar, 
de 18 de julho de 2014, e no n.º 2 do artigo 1.º do despacho de subdelega-
ção de competências do Diretor -Geral de Investimento, Eng.º José Victor 
de Macedo e Brito Pereira Nunes, de 05 de agosto de 2014, subdelego:

Nos Gestores de Contrato Eng.º João Silva Gomes, Eng.º Paulo 
Cruz Borges, Eng.º Sónia Soares Silva, Eng.ª Catarina Castro Costa, 
Eng.º Fernando Almeida Sousa, Eng.ª Sara Leite Correia, Eng.º Vasco 
Monteiro Silva e Arqt.º Gil Ferreira da Silva, sem faculdade de subde-
legação, os poderes que me foram subdelegados pelas alíneas a), b), c), 
d), e), f), g), h), i), j), k), l) e m) do n.º 2 do artigo 1.º do supra referido 
despacho de subdelegação de poderes de 05 de agosto 2014, devendo 
ser exercidos mediante decisão conjunta dos gestores de contrato que 
integrem a mesma equipa operacional a saber:

a) Proceder à conferência, certificação, receção e aprovação de traba-
lhos, serviços e fornecimentos cuja gestão ou acompanhamento estejam 
incluídos no âmbito das suas atribuições;

b) Subscrever autos de consignação de obras, bem como autos de 
medição ou de retificação de medições dos trabalhos executados, e ainda 
os boletins de aprovação de materiais, autos de receção de mobiliário, 
de equipamentos e de outros bens;

c) Convocar e levar a efeito quaisquer vistorias, no âmbito da execução 
dos contratos de empreitada, e lavrar e assinar os respetivos autos, de-
signadamente de receção ou de não receção, provisória ou definitiva, 
parcial ou total, assinalando a situação da execução dos trabalhos e todas 
as deficiências detetadas;

d) Assinar autos de suspensão previamente autorizados, bem como 
autos de entrega de objetos, estes últimos para efeitos do disposto no 
artigo 364.º do Código dos Contratos Públicos;

e) Convocar ou participar em reuniões de obra que não envolvam 
qualquer alteração ou modificação ao contrato de empreitada e assinar, 
em conjunto com o Diretor de Fiscalização, a respetiva ata;

f) Ordenar por escrito, nos termos e com a observância dos limites 
legais e com o devido enquadramento, a realização de trabalhos a mais 
e de trabalhos de suprimento de erros e omissões no âmbito de contratos 
públicos, decidir sobre as propostas de preços apresentadas pelos cocon-
tratantes, sobre a fixação de preços novos para a execução dos mesmos 
e autorizar a realização das correspondentes despesas;

g) Ordenar, por escrito, a supressão de trabalhos no âmbito da exe-
cução dos contratos celebrados, desde que tal não gere a obrigação de 
indemnização prevista no artigo 381.º do Código dos Contratos Públicos;

h) Aprovar requerimentos de modificações ao Plano de Trabalhos que 
não alterem o prazo final do contrato de empreitada e não acarretem, 
direta ou indiretamente, para a Parque Escolar, quaisquer custos, aprovar 
as minutas e outorgar os respetivos aditamentos aos contratos;

i) Aprovar os desenvolvimentos ao Plano de Segurança e Saúde 
apresentados pelos empreiteiros;

j) Aprovar revisões de preços no âmbito dos contratos de empreitada, 
de acordo com os cronogramas constantes dos contratos ou das suas 
alterações;

k) Exercer todos os poderes de direção sobre a equipa de fiscalização 
e coordenação de segurança, em estreito cumprimento do contrato ce-
lebrado para fiscalização e ou para coordenação de segurança da obra;

l) Vistoriar e aprovar a «sala de aulas modelo», no âmbito dos con-
tratos de empreitada;

m) Aprovar, sob proposta do Diretor de Fiscalização, as telas finais e 
a compilação técnica dos projetos das obras executadas.

Artigo 2.º
A prática de quaisquer atos ao abrigo da presente subdelegação de 

competências fica sujeita ao cumprimento das seguintes regras:
1 — Na prática de quaisquer atos ao abrigo da presente subdelegação 

de competência devem ser respeitadas as normas legais aplicáveis, bem 
como as normas, as instruções e os procedimentos internos aprovados 
pelo Conselho de Administração da Parque Escolar;

2 — A autorização de realização de qualquer despesa ao abrigo da 
presente subdelegação de competências fica condicionada à verificação 
cumulativa dos seguintes requisitos:

a) Previsão da despesa no orçamento da respetiva unidade orgânica 
aprovado pelo Conselho de Administração da Parque Escolar;

b) Cumprimento do disposto nas normas legais aplicáveis sobre tal 
matéria, designadamente na Lei n.º 8/2012, de 21 de fevereiro, e nas leis 
do Orçamento de Estado que, em cada ano, sejam aprovadas.

3 — Em todos os atos praticados no exercício das competências ora 
subdelegadas, com exceção dos aplicáveis a ordens de pagamentos e 
similares, deverá, em cumprimento do disposto no artigo 38.º do Código 
do Procedimento Administrativo, ser utilizada uma expressão do tipo 
«Ao abrigo da subdelegação de competências», fazendo -se menção à 
data, número e série do Diário da República, bem como ao número sob 
o qual o despacho de subdelegação de competências foi publicado.

Artigo 3.º
Todos os atos praticados ao abrigo da presente subdelegação de com-

petências serão reportados mensalmente ao subdelegante.

Artigo 4.º
Nos termos do disposto no artigo 39.º do Código do Procedimento 

Administrativo, conservo, entre outros, os seguintes poderes:
a) Avocação a qualquer momento e independentemente de quaisquer 

formalidades, da resolução de todo e qualquer assunto que entenda 
conveniente, sem que implique revogação do presente despacho;

b) Direção e controlo dos atos praticados ao abrigo da presente sub-
delegação, bem como a sua revogação ou modificação.

Artigo 5.º
O presente despacho produz efeitos a 5 de agosto de 2014, considerando-

-se ratificados desde essa data todos os atos praticados pelos Gestores 
de Contrato identificados no artigo 1.º supra, que se incluam no âmbito 
desta subdelegação de competências, desde aquela data até à da sua 
publicação no Diário da República.

7 de agosto de 2014. — O Diretor da Divisão de Investimento Norte 
da Parque Escolar, Eng.º António Jorge Martins Fernandes Dias.

308035673 

 Despacho n.º 10891/2014

Artigo 1.º
Ao abrigo do disposto nos artigos 35.º a 40.º do Código do Proce-

dimento Administrativo e nos termos do disposto na alínea a) do n.º 1 
do artigo 12.º da “Delegação de Competências nos Colaboradores da 
Parque Escolar, E. P. E.”, aprovada por deliberação do Conselho de 
Administração da Parque Escolar, E. P. E., de 18 de julho de 2014, 
subdelego, na Arqt.ª Cristina Ferraz de Oliveira Cancela, Coordenadora 
da Equipa de Estudos e Projetos e no Eng.º Manuel Camargo de Sousa 
Eiró, Coordenador da Equipa de Gestão de Ativos, sem faculdade de 
subdelegação, as competências que me foram delegadas por aquele órgão 
nas alíneas e) e j)do artigo 1.º da referida deliberação de delegação de 
competências, a saber:

a) Proceder à conferência, certificação, receção e aprovação de traba-
lhos, serviços e fornecimentos cuja gestão ou acompanhamento estejam 
incluídos no âmbito das suas atribuições;
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b) Representar a Parque Escolar nos assuntos respeitantes a con-
tratos em que esta seja parte, perante entidades licenciadoras, bem 
como perante outras entidades, nomeadamente em cumprimento de 
obrigações legais.

Artigo 2.º
Subdelego ainda no Eng.º Manuel Camargo de Sousa Eiró, Coorde-

nador da Equipa de Gestão de Ativos, sem faculdade de subdelegação, 
as competências que me foram delegadas por aquele órgão na alínea k) 
do artigo 1.º da deliberação de delegação de competências mencionada 
no artigo anterior, a saber, representar a Parque Escolar nas reuniões 
das assembleias de condóminos dos edifícios que integram o seu pa-
trimónio.

Artigo 3.º
1 — Na prática de quaisquer atos ao abrigo da presente subdelegação 

de competência devem ser respeitadas as normas legais aplicáveis, bem 
como as normas, as instruções e os procedimentos internos aprovados 
pelo Conselho de Administração da Parque Escolar.

2 — A autorização de realização de qualquer despesa, ao abrigo da 
presente subdelegação de competências, fica condicionada à verificação 
cumulativa dos seguintes requisitos:

a) Previsão da despesa no orçamento da respetiva unidade orgânica 
aprovado pelo Conselho de Administração da Parque Escolar;

b) Cumprimento do disposto nas normas legais aplicáveis sobre tal 
matéria, designadamente na Lei n.º 8/2012, de 21 de fevereiro, e nas leis 
do Orçamento de Estado que, em cada ano, sejam aprovadas.

3 — Em todos os atos praticados no exercício das competências ora 
subdelegadas, com exceção dos aplicáveis a ordens de pagamentos e 
similares, deverá, em cumprimento do disposto no artigo 38.º do Código 
do Procedimento Administrativo, ser utilizada uma expressão do tipo 
“Ao abrigo da subdelegação de competências”, fazendo -se menção à 
data, número e série do Diário da República, bem como ao número 
sob o qual o despacho de subdelegação de competências foi publicado.

Artigo 4.º
Todos os atos praticados ao abrigo da subdelegação de competências 

serão reportados mensalmente ao subdelegante.

Artigo 5.º
Nos termos do disposto no artigo 39.º do Código do Procedimento 

Administrativo, conservo, entre outros, os seguintes poderes:
a) Avocação a qualquer momento e independentemente de quaisquer 

formalidades, da resolução de todo e qualquer assunto que entenda 
conveniente, sem que implique revogação do presente despacho;

b) Direção e controlo dos atos praticados ao abrigo da presente sub-
delegação, bem como a sua revogação ou modificação.

Artigo 6.º
O presente despacho produz efeitos imediatos, considerando -se 

ratificados todos os atos praticados, que se incluam no âmbito desta 
subdelegação de competências, desde a presente data até à data da sua 
publicação no Diário da República.

7 de agosto de 2014. — O Diretor -Geral de Projeto e Gestão de Ativos, 
Fernando Jorge Militão Gonçalves.

308035713 

 Despacho n.º 10892/2014

Artigo 1.º
Ao abrigo do disposto nos artigos 35.º a 40.º do Código do Procedi-

mento Administrativo e na alínea b) do n.º 1 do artigo 12.º da “Delega-
ção de Competências nos Trabalhadores da Parque Escolar, E. P. E.“, 
aprovada por deliberação do Conselho de Administração da Parque 
Escolar, de 18 de julho de 2014, e no n.º 2 do artigo 1.º do despacho 
de subdelegação de competências do Diretor -Geral de Investimento, 
Eng.º José Victor de Macedo e Brito Pereira Nunes, de 05 de agosto 
de 2014, subdelego:

Nos Gestores de Contrato Eng.º Mário Silva Coelho, Eng.º Hugo 
Caseiro Rodrigues, Eng.º Nuno Gomes Pinheiro, Eng.º Nuno Chang 
Ho, Eng.ª Carolina Janeiro Costa, Eng.º Nuno Cristóvão Pereira, 
Eng.ª Bernardete Lopes Chilra, Eng.º Paulo Cruz Jesus, Eng.º Carlos 
Anselmo Teixeira e Eng.º Rui Pessanha Correia, sem faculdade de sub-
delegação, os poderes que me foram subdelegados pelas alíneas a), b), 

c), d), e), f), g), h), i), j), k), l) e m) do n.º 2 do artigo 1.º do supra referido 
despacho de subdelegação de poderes de 05 de agosto 2014, devendo 
ser exercidos mediante decisão conjunta dos gestores de contrato que 
integrem a mesma equipa operacional a saber:

a) Proceder à conferência, certificação, receção e aprovação de traba-
lhos, serviços e fornecimentos cuja gestão ou acompanhamento estejam 
incluídos no âmbito das suas atribuições;

b) Subscrever autos de consignação de obras, bem como autos de 
medição ou de retificação de medições dos trabalhos executados, e ainda 
os boletins de aprovação de materiais, autos de receção de mobiliário, 
de equipamentos e de outros bens;

c) Convocar e levar a efeito quaisquer vistorias, no âmbito da execu-
ção dos contratos de empreitada, e lavrar e assinar os respetivos autos, 
designadamente de receção ou de não receção, provisória ou definitiva, 
parcial ou total, assinalando a situação da execução dos trabalhos e todas 
as deficiências detetadas;

d) Assinar autos de suspensão previamente autorizados, bem como 
autos de entrega de objetos, estes últimos para efeitos do disposto no 
artigo 364.º do Código dos Contratos Públicos;

e) Convocar ou participar em reuniões de obra que não envolvam 
qualquer alteração ou modificação ao contrato de empreitada e assinar, 
em conjunto com o Diretor de Fiscalização, a respetiva ata;

f) Ordenar por escrito, nos termos e com a observância dos limites 
legais e com o devido enquadramento, a realização de trabalhos a mais 
e de trabalhos de suprimento de erros e omissões no âmbito de contratos 
públicos, decidir sobre as propostas de preços apresentadas pelos cocon-
tratantes, sobre a fixação de preços novos para a execução dos mesmos 
e autorizar a realização das correspondentes despesas;

g) Ordenar, por escrito, a supressão de trabalhos no âmbito da exe-
cução dos contratos celebrados, desde que tal não gere a obrigação 
de indemnização prevista no artigo 381.º do Código dos Contratos 
Públicos;

h) Aprovar requerimentos de modificações ao Plano de Trabalhos que 
não alterem o prazo final do contrato de empreitada e não acarretem, 
direta ou indiretamente, para a Parque Escolar, quaisquer custos, aprovar 
as minutas e outorgar os respetivos aditamentos aos contratos;

i) Aprovar os desenvolvimentos ao Plano de Segurança e Saúde 
apresentados pelos empreiteiros;

j) Aprovar revisões de preços no âmbito dos contratos de empreitada, 
de acordo com os cronogramas constantes dos contratos ou das suas 
alterações;

k) Exercer todos os poderes de direção sobre a equipa de fiscalização 
e coordenação de segurança, em estreito cumprimento do contrato ce-
lebrado para fiscalização e ou para coordenação de segurança da obra;

l) Vistoriar e aprovar a “sala de aulas modelo”, no âmbito dos con-
tratos de empreitada;

m) Aprovar, sob proposta do Diretor de Fiscalização, as telas finais e 
a compilação técnica dos projetos das obras executadas.

Artigo 2.º
A prática de quaisquer atos ao abrigo da presente subdelegação de 

competências fica sujeita ao cumprimento das seguintes regras:
1) Na prática de quaisquer atos ao abrigo da presente subdelegação 

de competência devem ser respeitadas as normas legais aplicáveis, bem 
como as normas, as instruções e os procedimentos internos aprovados 
pelo Conselho de Administração da Parque Escolar;

2) A autorização de realização de qualquer despesa ao abrigo da 
presente subdelegação de competências fica condicionada à verificação 
cumulativa dos seguintes requisitos:

a) Previsão da despesa no orçamento da respetiva unidade orgânica 
aprovado pelo Conselho de Administração da Parque Escolar;

b) Cumprimento do disposto nas normas legais aplicáveis sobre tal 
matéria, designadamente na Lei n.º 8/2012, de 21 de fevereiro, e nas leis 
do Orçamento de Estado que, em cada ano, sejam aprovadas.

3) Em todos os atos praticados no exercício das competências ora 
subdelegadas, com exceção dos aplicáveis a ordens de pagamentos e 
similares, deverá, em cumprimento do disposto no artigo 38.º do Código 
do Procedimento Administrativo, ser utilizada uma expressão do tipo 
“Ao abrigo da subdelegação de competências”, fazendo -se menção à 
data, número e série do Diário da República, bem como ao número 
sob o qual o despacho de subdelegação de competências foi publicado.

Artigo 3.º
Todos os atos praticados ao abrigo da presente subdelegação de com-

petências serão reportados mensalmente ao subdelegante.
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Artigo 4.º

Nos termos do disposto no artigo 39.º do Código do Procedimento 
Administrativo, conservo, entre outros, os seguintes poderes:

a) Avocação a qualquer momento e independentemente de quais-
quer formalidades, da resolução de todo e qualquer assunto que 
entenda conveniente, sem que implique revogação do presente des-
pacho;

b) Direção e controlo dos atos praticados ao abrigo da presente sub-
delegação, bem como a sua revogação ou modificação.

Artigo 5.º

O presente despacho produz efeitos a 05 de agosto de 2014, 
considerando -se ratificados desde essa data todos os atos pra-
ticados pelos Gestores de Contrato identificados no artigo 1.º 
supra, que se incluam no âmbito desta subdelegação de compe-
tências, desde aquela data até à da sua publicação no Diário da 
República.

7 de agosto de 2014. — O Diretor da Divisão de Investimento Sul da 
Parque Escolar, Engenheiro Nuno Miguel Martinho Catarro.

308035649 

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

Deliberação n.º 1608/2014
Por deliberação de 15 de julho de 2014 do Conselho de Administração 

da Unidade Local de Saúde do Litoral Alentejano, E. P. E., autorizada 
a Assistente Graduada de Medicina Geral e Familiar Maria Margarida 
Pinto de Matos Coelho, do mapa de pessoal da Unidade Local de Saúde 
do Litoral Alentejano, E. P. E., em regime de Contrato de Trabalho em 
Funções Públicas por Tempo Indeterminado a redução de uma hora do 
seu horário semanal (passando para 37 horas semanais) nos termos do 
artigo 5.º n.º 2 alínea c) do Dec. Lei n.º 266 -D/2012 de 31/12. (Isento 
de fiscalização prévia do Tribunal de Contas)

19 de agosto de 2014. — A Presidente do Conselho de Administração, 
Maria Joaquina Matos.

208039901 

 Deliberação n.º 1610/2014
Por deliberação de 27 de maio de 2014 do Conselho de Adminis-

tração da Unidade Local de Saúde do Litoral Alentejano, E. P. E., au-
torizada a Assistente de Medicina Geral e Familiar Maria Manuela 
Ventura Leite, do mapa de pessoal da Unidade Local de Saúde do Litoral 
Alentejano, E. P. E., em regime de Contrato de Trabalho em Funções 
Públicas por Tempo Indeterminado a redução de uma hora do seu horário 
semanal (passando para 39 horas semanais) nos termos do artigo 5.º n.º 2 
alínea c) do Dec. Lei n.º 266 -D/2012 de 31/12. a 01 de Julho de 2014. 
(Isento de fiscalização prévia do Tribunal de Contas)

19 de agosto de 2014. — A Presidente do Conselho de Administração, 
Maria Joaquina Matos.

208039278 

 Deliberação n.º 1611/2014
Por despacho de S. Ex.ª o Secretário de Estado da Saúde, datado de 

14 de julho p.p., foi autorizado o pedido de transição para o regime de 
trabalho a que correspondem 40 horas semanais, nos termos e ao abrigo 
do artigo 5.º, n.º 4, do Decreto -Lei n.º 266 -D/2012, de 31 de dezembro, 
à assistente de Patologia Clínica, da carreira especial médica Sandra 
Maria Almeida Silva, vinculada ao mapa de pessoal da Unidade Local 
de Saúde do Litoral Alentejano, E. P.E

O mesmo produzirá efeitos a 01/08/2014. (Isento de fiscalização 
prévia do Tribunal de Contas)

19 de agosto de 2014. — A Presidente do Conselho de Administração, 
Maria Joaquina Matos.

208040443 

 Deliberação n.º 1609/2014
Por deliberação de 27 de maio de 2014 do Conselho de Adminis-

tração da Unidade Local de Saúde do Litoral Alentejano, E. P. E., au-
torizada a Assistente de Medicina Geral e Familiar Maria Manuela 
Ventura Leite, do mapa de pessoal da Unidade Local de Saúde do Litoral 
Alentejano, E. P. E., em regime de Contrato de Trabalho em Funções 
Públicas por Tempo Indeterminado a redução de uma hora do seu horário 
semanal (passando para 39 horas semanais) nos termos do artigo 5.º n.º 2 
alínea c) do Dec. Lei n.º 266 -D/2012 de 31/12 a 01 de Julho de 2014. 
(Isento de fiscalização prévia do Tribunal de Contas)

19 de agosto de 2014. — A Presidente do Conselho de Administração, 
Maria Joaquina Matos.

208039731 

PARTE H

 MUNICÍPIO DE AMARANTE

Aviso n.º 9625/2014

Lista unitária de ordenação final
Nos termos do disposto no n.º 6 do artigo 36.º da Portaria n.º 83 -A/2009, 

de 22 de janeiro, com a redação dada pela Portaria n.º 145 -A/2011, de 
06 de abril, torna -se público que a lista unitária de ordenação final dos 
candidatos aprovados no «Procedimento concursal comum para o pre-
enchimento de um posto de trabalho na carreira e categoria de Técnico 
Superior área de Gestão», previsto no mapa de pessoal do Município de 
Amarante, na modalidade de contrato de Trabalho em Funções Públicas 
por Tempo Indeterminado, aberto pelo aviso n.º 7374/2013, publicado no 
Diário da República 2.ª série, n.º 108, de 5 de junho de 2013, homolo-
gada por meu despacho de 4 de agosto de 2014, encontra -se afixada no 
Edifício dos Paços do Concelho e na página eletrónica desta autarquia, 
em wwww.cm -amarante.pt.

8 de agosto de 2014. — Por delegação de competências do Presidente 
do Município, o Vereador do Pelouro dos Recursos Humanos, André da 
Silva Ribeiro e Costa Magalhães.

308032279 

 Aviso n.º 9626/2014

Lista unitária de ordenação final

Nos termos do disposto no n.º 6 do artigo 36.º da Portaria n.º 83 -A/2009, 
de 22 de janeiro, com a redação dada pela Portaria n.º 145 -A/2011, de 
06 de abril, torna -se público que a lista unitária de ordenação final dos 
candidatos aprovados no “Procedimento concursal comum para o pre-
enchimento de dois postos de trabalho na carreira e categoria de Técnico 
Superior área de Psicologia”, previsto no mapa de pessoal do Municí-
pio de Amarante, na modalidade de contrato de Trabalho em Funções 
Públicas por Tempo Indeterminado, aberto pelo aviso n.º 7374/2013, 
publicado no Diário da República 2.ª série, n.º 108, de 5 de junho de 
2013, homologada por meu despacho de 4 de agosto de 2014, encontra-
-se afixada no Edifício dos Paços do Concelho e na página eletrónica 
desta autarquia, em wwww.cm -amarante.pt.

8 de agosto de 2014. — Por delegação de competências do Presidente 
do Município, o Vereador do Pelouro dos Recursos Humanos, André da 
Silva Ribeiro e Costa Magalhães.

308034344 
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 MUNICÍPIO DO CADAVAL

Aviso n.º 9627/2014
Maria de Fátima Moreira da Paz, Vice -Presidente da Câmara Muni-

cipal do Cadaval, torna público que a Câmara Municipal, em reunião 
ordinária realizada em 3 de junho de 2014, deliberou, por unanimidade, 
aprovar o Projeto de Regulamento de Utilização da Piscina Municipal do 
Cadaval. Mais deliberou que, nos termos do disposto no artigo 118.º do 
Código do Procedimento Administrativo, submeter o mesmo a apreciação 
pública para recolha de sugestões, pelo prazo de 30 dias úteis contados 
a partir da data da sua publicação no Diário da República.

18 de junho de 2014. — A Vice -Presidente da Câmara, Maria de 
Fátima Moreira da Paz.

Regulamento de utilização da piscina municipal do Cadaval

Nota Justificativa
No sentido de melhorar a qualidade dos serviços prestados na Piscina 

Municipal é fundamental criar instrumentos que nos permitam dar 
respostas às necessidades de melhoria regulamentar desta instalação 
desportiva, visando assegurar uma utilização adequada aos seus fins, 
nomeadamente ao nível da qualidade, segurança e higiene.

As presentes normas regulamentares pretendem adequar o funcio-
namento da Piscina Municipal ao normativo em matéria desportiva, 
respetivamente o Decreto -Lei n.º 141/2009, de 16 de junho, que cria 
o regime de Instalação e Funcionamento das Instalações Desportivas 
de Uso Público e Lei n.º 39/2012, de 28 de agosto, que veio definir o 
Regime da Responsabilidade Técnica pela direção e orientação das 
atividades desportivas desenvolvidas nas instalações desportivas, será 
nesta legislação que serão baseadas as normativas de utilização que se 
pretendem aplicar nesta instalação desportiva.

CAPÍTULO I

Disposições gerais

Artigo 1.º
Lei Habilitante

O presente Regulamento é elaborado ao abrigo do poder regulamentar 
das autarquias locais conferido pelo artigo 241.º da Constituição da 
República Portuguesa e nos termos do disposto na alínea g) do n.º 1 do 
artigo 25.º da Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro.

Artigo 2.º
Objeto

As presentes normas regulamentares estabelecem o regime de funcio-
namento, acesso, utilização e cedência da Piscina Municipal do Cadaval.

Artigo 3.º
Finalidade

A Piscina Municipal do Cadaval, adiante designada por piscina mu-
nicipal, constitui -se como um equipamento desportivo, património do 
município e tem como finalidade a formação desportiva e escolar, recreio 
e ocupação dos tempos livres na área das atividades aquáticas.

Artigo 4.º
Instalações

1 — A piscina municipal é composta pelos seguintes espaços de 
prática desportiva:

a) Piscina de 25 m x 12,5 m, com 0,8 m de profundidade mínima e 
2,00 m de profundidade máxima com lotação máxima de 60 (sessenta) 
pessoas;

b) Tanque de aprendizagem de 12,6 m x 6,0 m com profundidade 
mínima de 0,20 m e máxima de 0,75 m, com a lotação máxima de 10 
(dez) pessoas;

c) Cais circundante à piscina e tanque.

2 — Fazem ainda parte da piscina municipal os seguintes espaços e 
equipamentos de apoio:

a) Átrio da receção;
b) Receção/Secretaria;
c) Dois balneários (masculino e feminino) compostos por sanitários, 

zona de duches e vestiários;

d) Sanitários;
e) Sala de monitores/professores;
f) Posto de primeiros socorros;
g) Casa das máquinas;
h) Salas da direção;
i) Bar;
j) Espaços verdes circundantes.

Artigo 5.º
Acesso

1 — A fim de garantir o regular funcionamento da piscina municipal, 
são compreendidas zonas de acesso geral restrito e interdito, devida-
mente identificadas.

2 — As zonas de acesso geral compreendem, as zonas de passagem 
pedonais e espaços verdes circundantes, as zonas interiores, tais como o 
átrio da receção as escadas de acesso ao bar e o bar ao qual têm acesso 
os utentes e seus acompanhantes.

3 — As zonas de acesso restrito compreendem, os balneários (vestiá-
rios e sanitários), piscina, tanque e cais circundante, ao qual têm acesso 
os utentes inscritos e na posse de cartão válido de utente ou senha de 
entrada aquando da prática da natação, professores, técnicos de exercício 
físico, treinadores de desporto.

4 — As zonas de acesso interdito compreendem, os restantes espaços 
não mencionados nos números anteriores, nomeadamente a receção/por-
taria, sala de monitores/professores, casa das máquinas e salas da direção 
ao qual têm acesso os funcionários ao serviço da piscina municipal.

CAPÍTULO II

Funcionamento

Artigo 6.º
Gestão e Direção Técnica Desportiva

1 — A gestão da piscina municipal é da competência do Presidente 
da Câmara Municipal, superintendendo as atividades desenvolvidas e 
assegurando o regular funcionamento das instalações.

2 — As competências atribuídas ao Presidente da Câmara Municipal 
no presente regulamento, são passíveis de delegação e subdelegação em 
qualquer dos seus membros.

3 — A Direção Técnica Desportiva da piscina municipal, é atribuída a 
um Diretor Técnico nos termos do artigo 4.º e seguintes da lei n.º 39/2012 
de 28 de agosto, indicado pelo Presidente da Câmara Municipal, que 
assume a direção e responsabilidade pelas atividades desportivas que 
decorrem nas instalações.

Artigo 7.º
Período de Funcionamento e Encerramento

1 — Os horários funcionamento da instalação, bem como das ativida-
des desportivas organizadas pela Autarquia, são definidos pelo Presidente 
da Câmara Municipal, sendo distribuídos e afixados nos locais próprios, 
nomeadamente na piscina municipal, nos Paços do Concelho, no boletim 
municipal e página eletrónica do Município.

2 — Sempre que se realizem eventos desportivos ou atividades pontu-
ais é adotado um horário especial, que será divulgado com a necessária 
antecedência nos locais próprios.

3 — Sem prejuízo do número anterior, a piscina encerra ao público 
aos domingos, feriados e dias em que seja concedida tolerância de ponto, 
bem como durante o mês de agosto, não conferindo aos utentes o direito 
a qualquer substituição, dedução ou devolução das quantias pagas.

4 — Para além dos números anteriores, a autarquia pode suspender 
o funcionamento da piscina municipal, sempre que julgue conveniente 
ou por motivos imprevistos de salvaguarda da saúde pública ou para 
reparação de avarias, trabalhos de limpeza, manutenção corrente ou 
trabalhos extraordinários, conferindo aos utentes o direito a um crédito 
de horas nas respetivas atividades;

CAPÍTULO III

Utilização da piscina e equipamentos

Artigo 8.º
Condições gerais de admissão e utilização

1 — Na utilização das piscinas será reservado o direito de admissão, 
obrigando -se os seus frequentadores ao pagamento prévio das respetivas 
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tarifas de utilização e ao cumprimento das normas regulamentares e 
comportamentais existentes.

2 — Não será permitida a entrada na instalação, a indivíduos que apre-
sentem sinais notórios de embriaguez ou outras substâncias inibidoras de 
comportamento normal, bem como manifesta falta de higiene pessoal.

3 — O uso da piscina é vedado aos utentes que apresentem sinais 
evidentes de doenças contagiosas, tais como doenças de pele, olhos, 
nariz, ouvidos e apresentem feridas abertas.

4 — Caso o utente discorde com a inibição referida no número an-
terior, pode por sua iniciativa ou por solicitação do responsável pela 
instalação, apresentar atestado médico que comprove a inexistência de 
doença que deu origem à inibição.

Artigo 9.º
Vertentes de utilização

1 — A piscina municipal será prioritariamente utilizada pela autarquia 
para o desenvolvimento das atividades promovidas, podendo no entanto 
ceder a utilização deste equipamento a outras entidades externas, nas 
condições estabelecidas no presente regulamento;

2 — A piscina municipal destina -se prioritariamente à aprendizagem e 
à prática da natação nas suas vertentes formativas, educativa, terapêutica 
e de lazer, podendo também ser utilizada para a realização de provas 
desportivas, ou outros eventos, que pela sua natureza não colidam com 
os objetivos prioritários da utilização da mesma.

3 — A utilização da piscina municipal rege -se pelas tipologias a 
seguir apresentadas:

a) Utilização pela Escola Municipal de natação, com a presença de 
técnicos de exercício físico ou treinadores de desporto;

b) Utilização por pessoas singulares em regime de utilização livre;
c) Utilização por alunos dos Estabelecimentos de Ensino Público, as-

segurada por professores de educação física desses estabelecimentos;
d) Utilização regular por Clubes Desportivos que desenvolvam ati-

vidades desportivas federadas na área da Natação, ou outras entidades 
públicas ou privadas, assegurada por técnico de exercício físico ou 
treinador de desporto dessas entidades;

e) Utilização pontual por entidades públicas ou privadas.

Artigo 10.º
Utilização pela Escola Municipal de Natação

1 — Funciona na piscina municipal a Escola Municipal de Natação, 
que é integrada por classes de utentes organizadas em vários escalões 
etários, abrangendo as modalidades de adaptação ao meio aquático, 
treino e aperfeiçoamento das disciplinas de natação, Hidroginástica, 
Hidroterapia e Atividades Aquáticas, sendo a sua constituição disposta 
com base em critérios de ordem pedagógica e existência nas classes 
aplicáveis;

2 — A frequência de classes organizadas, em qualquer das modali-
dades referidas no número anterior, depende de inscrição anual e em 
condições a definir pelos serviços e divulgadas nos locais apropriados, 
sem prejuízo no disposto no capítulo IV.

Artigo 11.º
Regime de utilização livre

1 — O regime de utilização livre da piscina municipal por pessoas 
singulares tem a duração máxima de 1 (uma) hora e comporta as se-
guintes modalidades:

a) Regular, através de prévia inscrição e apresentação do Cartão de 
Utente;

b) Pontual, a aquisição de senha de entrada.

2 — A capacidade máxima por pista na utilização livre é de 8 (oito) 
utentes;

3 — Os utentes com idade inferior a 10 anos, só podem frequentar a 
piscina municipal, quando acompanhados por um adulto.

4 — Condições a definir pelos serviços e divulgadas nos locais apro-
priados, sem prejuízo no disposto no capítulo IV.

Artigo 12.º
Utilização por Estabelecimentos de Ensino Publico do Concelho

1 — Os estabelecimentos de ensino público do concelho poderão utili-
zar a piscina municipal para o desenvolvimento da natação escolar, com 
a observância das condições determinadas para a cedência da instalação 
através de protocolo a celebrar para o efeito, que definirá nomeadamente, 
qual o espaço e número de turmas a utilizar em simultâneo, horários, 
períodos de utilização, número máximo de alunos, taxas inerentes, 

normas de utilização e funcionamento, bem como outras disposições 
que se julguem convenientes.

2 — As aulas ministradas pelos Professores de Educação Física dos 
estabelecimentos de ensino devem garantir a ordem e disciplina, desde 
a entrada até à saída das instalações, em conformidade com o presente 
regulamento.

3 — Os estabelecimentos de ensino público são diretamente respon-
sáveis por qualquer dano causado na instalação pelos seus alunos.

Artigo 13.º
Utilização por Clubes Desportivos
e Entidades Públicas ou Privadas

1 — Os clubes ou atletas desportivos ou que desenvolvam a atividade 
de Natação no âmbito federado e outras entidades públicas ou privadas 
poderão utilizar a piscina municipal mediante requerimento dirigido ao 
Presidente da Câmara Municipal com a antecedência mínima de 10 (dez) 
dias úteis, relativamente à data da utilização pretendida.

2 — A utilização da piscina municipal nos termos do número anterior, 
de caráter regular é formalizada mediante protocolo a celebrar para o 
efeito, que definirá nomeadamente quais os espaços e pistas a utilizar, 
horários, períodos de utilização, número máximo de utentes por pista, 
enquadramento técnico, taxas inerentes, normas de utilização e funcio-
namento, bem como outras disposições que se julguem convenientes.

3 — Os requerimentos de utilização regular ou pontual da piscina 
municipal, devem conter os seguintes elementos:

a) Identificação do requerente;
b) Identificação do espaço que pretende utilizar;
c) Período de utilização pretendido, dias e horas;
d) Fim a que se destina a atividade;
e) Numero previsto de praticantes e seu escalão etário;
f) Comprovativo do seguro para a atividade;
g) Indicar se necessita de utilizar o material didático da instalação
h) Indicar o nome, morada, telefone dos responsáveis pela orientação 

técnica da atividade;
i) Entregar um termo de responsabilidade que assegure o cumprimento 

do disposto no presente regulamento.

4 — As atividades desenvolvidas são obrigatoriamente acompanhadas 
por técnicos de exercício físico, devidamente habilitados.

5 — Após a autorização da cedência da instalação as entidades devem 
sob pena de serem substituídas por entidades que se encontrem em lista 
de espera, perdendo desta forma o horário de utilização que lhes tinha 
sido concedido:

a) Efetuar o pagamento das taxas devidas pela utilização, o qual deve 
ser efetuado até ao dia 8 (oito) do mês correspondente, na receção/secre-
taria da piscina municipal durante o horário de expediente;

b) Apresentar as correspondentes apólices de seguro de acidentes 
pessoais;

6 — O Seguro é obrigatório para todos os utilizadores, deste modo 
os Clubes Desportivos e as entidades públicas ou privadas, devem fazer 
prova que os seus utentes estão assegurados, caso não disponham de se-
guro podem subscreve -lo na receção/secretaria da piscina municipal.

7 — Compete a todas as entidades utilizadoras, enquanto durar a ce-
dência, a manutenção da segurança, ordem e saúde pública da instalação.

8 — A instalação só pode ser utilizada pelas entidades requerentes e 
nos termos precisos da autorização concedida.

Artigo 14.º
Ordem de prioridade na utilização da instalação

1 — As autorizações de utilização da piscina municipal, serão or-
denadas pelo Presidente da Câmara Municipal pela seguinte ordem de 
prioridade:

I. Escola Municipal de Natação;
II. Estabelecimentos de ensino público do concelho;
III. Clubes desportivos do concelho com atividade federada na área 

da Natação;
IV. Clubes desportivos do concelho sem atividade federada em Na-

tação;
V. Entidades Publicas e Privadas.

Artigo 15.º
Cedência e utilização dos equipamentos e materiais

1 — A piscina municipal disponibilizará a todos os utilizadores os 
equipamentos e material desportivo e didático, para uso exclusivo na 
piscina e para os fins a que se destinam.
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2 — A utilização do material desportivo e didático obedece às se-
guintes regras:

a) Todo o material deve ser solicitado ao funcionário da autarquia de 
serviço na nave da piscina;

b) O material didático a utilizar pelos estabelecimentos de ensino, só 
pode ser requisitado pelo Professor responsável pela turma;

c) A Escola Municipal de Natação terá sempre a prioridade na utili-
zação do material didático;

d) A responsabilidade pelo bom uso do material didático, será de 
quem solicitar a sua utilização.

CAPÍTULO IV

Procedimento de inscrição

Artigo 16.º
Inscrição e Renovação

1 — A inscrição para frequentar a Escola Municipal de Natação du-
rante o ano letivo, efetua -se mediante o pagamento das taxas aplicáveis 
e apresentação dos seguintes documentos:

a) Fotografia tipo passe a cores atualizada;
b) Fotocópia do Cartão de Cidadão, ou Bilhete de Identidade, vá-

lido;
c) Fotocópia do Cartão de Contribuinte na falta de Cartão do Cida-

dão;
d) Ficha de Inscrição devidamente preenchida;
e) Termo de Responsabilidade, subscrito nos termos do n.º 2 do ar-

tigo 40.º da Lei n.º 5/2007 de 16 de janeiro, designada como lei de Bases 
da Atividade Física e do Desporto, que comprove a robustez física e a 
ausência de doenças infetocontagiosas;

f) No caso de menores o termo de responsabilidade a que se refere a 
alínea anterior terá de ser subscrito por quem exerce as responsabilidades 
parentais, com a apresentação de documento comprovativo.

2 — O Seguro é obrigatório para todos os utilizadores nos termos do 
Decreto -Lei n.º 10/2009 de 12 de janeiro, sendo sobrescrito na receção/
secretaria da piscina municipal.

3 — A renovação da inscrição será realizada mediante o pagamento 
das taxas de aplicáveis, bem como da apresentação dos documentos 
referidos no número anterior que não se encontrem válidos e horários 
pretendidos.

4 — Todos os utentes terão direito à renovação da inscrição, desde que 
a sua inscrição não seja cancelada durante o ano letivo, as renovações 
ocorrem durante o mês de setembro e outubro.

5 — As inscrições ocorrem durante todo o ano letivo, desde que se 
verifique a existência de vagas para a atividade a frequentar.

6 — Quando se verifique a inexistência de vagas para a atividade a 
frequentar, serão os utentes inscritos em lista de espera e posteriormente 
contactados para o preenchimento de vaga existente, devendo para tal 
efetuar inscrição no prazo máximo de 48 horas de forma a garantir esse 
direito, sob pena da vaga existente ser transmitida ao utente seguinte na 
lista de espera e assim sucessivamente.

Artigo 17.º
Cartão de Utente

1 — Nas modalidades descritas no artigo 10.º e alínea a) do n.º 1 
do artigo 11.º, os utentes da piscina possuem um cartão que permite o 
acesso à instalação.

2 — O cartão de utente é intransmissível e deverá acompanhar o 
utente para o acesso à instalação.

3 — O Cartão de Utente tem a validade de um ano letivo, devendo 
ser renovado durante o período estabelecido para tal.

4 — A perda ou extravio do cartão de utente deve ser comunicada com 
a maior brevidade possível na receção/secretaria da piscina municipal.

Artigo 18.º
Senha de Entrada

1 — A utilização pontual da piscina municipal por pessoas singulares, 
em regime livre, efetua -se mediante uma inscrição anual ou renovação 
de acordo com o artigo 16.º a aquisição de uma senha de entrada e 
subscrição de seguro ou comprovativo do mesmo.

2 — A senha de entrada confere o direito à permanência na instalação 
por um período de 90 (noventa) minutos, sendo 45 (quarenta e cinco) 
minutos de prática de natação e 45 (quarenta e cinco) minutos para 
tomar duche e vestir.

CAPÍTULO V

Regras de conduta
Artigo 19.º

Condições gerais de utilização
1 — São condições gerais de utilização da piscina municipal por 

qualquer utente:
a) Um comportamento correto para com os restantes utentes e pessoal 

de serviço;
b) Acatar e respeitar todas as recomendações e indicações prestadas 

pelo pessoal de serviço;
c) Comunicar imediatamente ao pessoal de serviço na piscina, qual-

quer falta ou irregularidade que encontre dentro da instalação;
d) Utilizar as instalações sanitárias dos balneários e deixando -as após 

utilização em perfeito estado de asseio;
e) Apresentar -se devidamente equipado com calções (de licra e sem 

bolsos) ou fato de banho, chinelos e touca, que não debotem na água e 
devidamente limpos;

f) Em caso de perca, extravio ou danificação da chave do cacifo, 
o utilizador fica obrigado ao pagamento do custo correspondente da 
respetiva chave;

g) O acesso às zonas de chuveiros, lava -pés e cais da piscina, implica 
o uso de chinelos de borracha devidamente limpos;

h) Utilizar chuveiro e lava -pés antes de entrar na água da piscina;
i) É obrigatório o uso de fraldas próprias para banho em crianças até 

aos 3 (três) anos;
j) O acesso aos balneários efetua -se no máximo 15 minutos antes do 

início da utilização da piscina.

Artigo 20.º
Proibições

1 — É expressamente proibido a qualquer utente:
a) O comportamento incorreto para com os utentes, pessoal de serviço 

e público em geral;
b) Usar calçado e traje de rua no cais circundante aos tanques;
c) O consumo de comidas e bebidas na piscina ou cais circundante;
d) Fumar em qualquer das instalações da piscina municipal;
e) A entrada de animais em qualquer das instalações da piscina mu-

nicipal, salvaguardando -se as situações legalmente definidas;
f) A falta de utilização do chuveiro e lava -pés antes de entrar na água 

da piscina;
g) A falta de utilização de fraldas próprias para banho em crianças 

até aos 3 (três) anos;
h) A utilização dos vestiários, balneários, chuveiros ou sanitários 

destinados a um determinado sexo por pessoas do sexo oposto, salvo 
crianças com menos de sete anos ou deficientes devidamente acompa-
nhados por um adulto de sexo correspondente;

i) O acesso e permanência de pessoas em áreas de acesso restrito ou 
interdito, quando não autorizadas para tal;

j) Projetar propositadamente água para o exterior da piscina;
k) Saltar para a água após corrida de balanço ou por qualquer outra 

forma que possa molestar os utentes;
l) Empurrar ou ter comportamentos que coloquem em risco a integri-

dade física dos outros utentes;
m) A prática de jogos, salvo os referentes às aulas de natação;
n) Vestir -se ou despir -se fora da zona dos vestiários;
o) Utilizar bolas, barbatanas, mascaras de mergulho e respetivo tubo, 

máquinas subaquáticas, boias, figuras insufláveis, para além das ativi-
dades desenvolvidas pela Escola Municipal de Natação ou Estabeleci-
mentos de Ensino Publico do Concelho;

p) Prejudicar o funcionamento das aulas de natação e outras;
q) Utilizar material didático reservado às escolas de natação, sem a 

devida autorização;
r) Sentar, deitar ou debruçar nas pistas separadoras;
s) O uso de cremes, maquilhagens, óleos ou outros produtos suscetíveis 

de, alterar a qualidade da água;
t) A recolha de imagens, designadamente fotografar ou filmar, exceto 

em festivais ou provas de natação, à exceção de imagens recolhidas pela 
piscina municipal de âmbito geral para efeito exclusivo de promoção das 
atividades físicas e desportivas desenvolvidas pela piscina municipal, 
ou em condições devidamente autorizadas pela C.M.C.

Artigo 21.º
Danos ou Prejuízos

1 — A autarquia não se responsabiliza por quaisquer danos emergentes 
de acidentes ocorridos dentro da instalação, sempre que se verifique que 
não foram cumpridas as normas vigentes.
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2 — Os utentes da piscina são responsáveis pelos prejuízos ou danos 
que provoquem na instalação, nos equipamentos e materiais.

CAPÍTULO VI

Balneários e vestiários

Artigo 22.º
Balneários e Instalações Sanitárias

1 — Os Balneários/Vestiários são separados, para os sexos masculino 
e feminino e neles funcionam também as instalações sanitárias e zona 
de chuveiros.

2 — Não é permitida a utilização dos vestiários, balneários, 
chuveiros ou sanitários destinados a um determinado sexo por 
pessoas do sexo oposto, salvo crianças com menos de sete anos 
ou deficientes devidamente acompanhados por um adulto de sexo 
correspondente.

3 — O vestuário e objetos dos utentes apenas podem permanecer 
nos vestiários/balneários durante o período indispensável à utilização 
da piscina.

4 — O acesso aos balneários efetua -se no máximo 15 minutos antes 
do início da utilização da piscina.

Artigo 23.º
Extravio de bens pertença dos utentes

1 — A autarquia não se responsabiliza pelo desaparecimento, extravio 
ou deterioração de quaisquer valores ou bens pertencentes a utentes, 
mesmo que depositados nos cacifos.

2 — Todo o equipamento desportivo, vestuário, objetos pessoais 
deixados por esquecimento na instalação, que sejam recolhidos pelo 
pessoal de serviço, são identificados e registados e podem ser reclamados 
pelos proprietários.

CAPÍTULO VII

Preços

Artigo 24.º
Pagamento da utilização

1 — A utilização da piscina pressupõe o pagamento dos preços, cons-
tantes no anexo I, que faz parte integrante do presente regulamento, 
aplicadas que sejam as reduções previstas no artigo seguinte.

2 — A fixação dos preços, descontos/reduções e das isenções a praticar 
é competência da Câmara Municipal que as pode atualizar sempre que 
considere adequado e necessário mediante deliberação.

3 — Aos preços definidos pela Câmara acresce o imposto sobre o 
valor acrescentado à taxa legal em vigor.

4 — Será passado a todos os utentes, individuais ou coletivos, um 
recibo do valor pago pela utilização das piscinas.

5 — Os valores a liquidar mensalmente devem ser pagos até ao dia 
oito de cada mês em causa, podendo ser efetuado o pagamento adiantado 
de mais de uma mensalidade.

6 — A falta de pagamento de duas mensalidades, consecutivas ou 
interpoladas, nos prazos estabelecidos dá origem ao cancelamento 
da inscrição, apenas sendo permitida a utilização da piscina mu-
nicipal, mediante nova inscrição e pagamento do respetivo preço 
em falta.

7 — Por motivo de doença comprovada por atestado médico, poderão 
ser atendidos requerimentos de suspensão temporária de frequência, pela 
sua duração e por um período mínimo de 1 mês, não havendo lugar ao 
pagamento das taxas de utilização correspondentes.

8 — Em caso de desistência, não haverá lugar a qualquer tipo de 
reembolso de quantias já pagas.

Artigo 25.º
Reduções de Preços

1 — Beneficiam de reduções sobre todos os preços fixados no anexo I, 
os utentes da piscina municipal nas percentagens abaixo indicadas:

a) 10 % — Portador do Cartão Jovem;
b) 25 % — Com idade superior a 65 anos;
c) 25 % — 2.º e 3.º membros do agregado familiar;
d) 50 % — A partir de 4 ou mais membros do agregado familiar;

e) 50 % — Funcionário da Autarquia e descendentes diretos menores 
de 18 anos;

f) 50 % — Membro do corpo ativo dos Bombeiros Voluntários do 
Cadaval;

g) 75 % — Portadores de deficiência físico -motora ou intelectual, 
devidamente comprovada.

2 — Consideram -se elementos do agregado familiar, o casal e os 
descendentes ou equivalentes que vivam em comunhão de mesa e ha-
bitação entre si, sendo o seu comprovativo em caso de dúvida efetuado 
mediante apresentação de cópia da última declaração apresentada para 
efeitos de I.R.S. ou certidão emitida pela Junta de Freguesia correspon-
dente que o ateste.

3 — Os utentes apenas podem beneficiar de uma redução, não sendo 
possível a sua acumulação.

CAPÍTULO VIII

Sanções

Artigo 26.º
Sanções

Aos utentes que pela seu conduta se revelem indisciplinados, desor-
deiros e perturbadores do normal e salutar funcionamento da piscina 
municipal, ou pelo em desrespeito pelas proibições elencadas no ar-
tigo 20.º, poderão ser aplicadas as seguintes sanções:

a) Repreensão verbal;
b) Expulsão das instalações;
c) Repreensão escrita;
d) Inibição temporária de utilização das instalações.

Artigo 27.º
Competência para aplicação de sanções

1 — As sanções constantes das alíneas a) e b) do artigo anterior serão 
aplicadas pelo Diretor Técnico da piscina municipal.

2 — A sanção constante da alínea c) do artigo anterior será aplicada 
pelo Presidente da Câmara Municipal.

3 — A sanção constante da alínea d) do artigo anterior será aplicada 
pela Câmara Municipal.

CAPÍTULO IX

Disposições finais

Artigo 28.º
Aceitação do Regulamento

A utilização da instalação pressupõe o conhecimento e aceitação das 
presentes normas regulamentares.

Artigo 29.º
Manutenção, conservação e segurança das instalações

Compete aos trabalhadores da autarquia em serviço nas insta-
lações zelar pela manutenção, conservação e segurança das ins-
talações

Artigo 30.º
Dúvidas e Omissões

As dúvidas suscitadas na interpretação do presente regulamento, 
bem como os casos omissos são resolvidos pela Câmara Municipal 
do Cadaval.

Artigo 31.º
Norma Revogatória

Com a entrada em vigor destas normas regulamentares, são revogadas 
todas as disposições normativas vigentes sobre a matéria, na parte em 
que com elas não conferem.

Artigo 32.º
Entrada em vigor

O presente Regulamento entra em vigor quinze dias após a sua pu-
blicação nos termos legais.
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Serviço Escola natação
municipal

Natação recreativa
livre

Inscrição 1.ª vez . . . . . . . . . . . . . . . 15,00 € 10,00 €

Inscrição 1.ª vez (a partir de março) 7,50 € 5,00 €

ANEXO I

Tabela de Taxas: 

 Tabela de Preços:

Escola de natação 

Modalidade Escalão etário Tempo aula 1 x Semana 2 x Semana

Natação Bebés  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6/36 Meses . . . . . . . . . . . . . . . . 30` 20,00 €
Natação . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3/5 Anos . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30´ 15,00 € 20,00 €
Natação . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6/14 Anos . . . . . . . . . . . . . . . . . 45´ 20,00 € 25,00 €
Natação . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . + 14 Anos/Adultos . . . . . . . . . . 45´ 20,00 € 25,00 €
Hidroginástica  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . + 14 Anos/Adultos . . . . . . . . . . 45´ 25,00 € 30,00 €
Hidroterapia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Todos  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45´ 25,00 € 30,00 €

 Tabela de Preços:

Natação Recreativa Livre 

Com Cartão de Utente
Sem Cartão de Utente

—
Entrada simplesEscalão Entrada simples Entradas pré compradas Passe mensal

6/18 Anos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,50 € 5 X 7,25 € 30,00 € 2,50 €
10 X 14,00 €
15 X 20,00 €

+18 Adultos  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,00 € 5 X 9,00 € 36,00 € 3,00 €
10 X 17,50 €
15 X 25,00 €

+65 Seniores. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,50 € 5 X 7,25 € 30,00 € 2,50 €
10 X 14,00 €
15 X 20,00 €

Passe Mensal — Direito a 1 utilização Diária O período de utilização corresponde a 1 hora

É obrigatório o pagamento da Taxa de Seguro a todos os utilizadores da Piscina 

 Tabela de Preços de Aluguer de Espaços: 

Serviço Escola natação
municipal

Natação recreativa
livre

Renovação Inscrição  . . . . . . . . . . . O valor correspondente ao mês 
que efetua a renovação e o 
último mês do ano letivo.

Reinscrição no mesmo ano  . . . . . . 20,00 €

Seguro Anual  . . . . . . . . . . . . . . . . . 7,50 € 7,50 €

2.ª Via de Cartão. . . . . . . . . . . . . . . 5,00 € 5,00 €

Entidades Espaço Fração de Tempo N.º Max. Alunos por Turma Preço por Turma

Escolas Oficiais  . . . . . . . . . . Piscina completa  . . . . . . . . 1 Hora. . . . . . . . . . . . . . . . 28 30,00 €

Entidades Espaço Fração de Tempo N.º Máximo
de Utentes Preço

Clubes do Município c/ Atividade Federada em Natação  . . . Piscina Total. . . . . . . . . . . . . . . 1 Hora 40 40,00 €
Pista  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 Hora 10 10,00 €

Outros Organismos do Município  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Piscina Total. . . . . . . . . . . . . . . 1 Hora 40 100,00 €
Pista  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 Hora 10 30,00 €

Organismos fora do Município  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Piscina Total. . . . . . . . . . . . . . . 1 Hora 40 120,00 €
Pista  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 Hora 10 35,00 €

 208037771 
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 Aviso n.º 9628/2014
Maria de Fátima Moreira da Paz, Vice -Presidente da Câmara Muni-

cipal do Cadaval, torna público que a Câmara Municipal, em reunião 
ordinária realizada em 3 de junho de 2014, deliberou, por unanimidade, 
aprovar a Proposta de Alteração ao “Regulamento da Biblioteca Mu-
nicipal do Cadaval”. Mais deliberou que, nos termos do disposto no 
artigo 118.º do Código do Procedimento Administrativo, submeter o 
mesmo a apreciação pública para recolha de sugestões, pelo prazo de 
30 dias úteis contados a partir da data da sua publicação no Diário da 
República.

18 de agosto de 2014. — A Vice -Presidente da Câmara, Maria de 
Fátima Moreira da Paz.

Preâmbulo
As bibliotecas atuais são, no contexto emergente da Sociedade de 

Informação e do Conhecimento, importantes polos de interesse na vida 
social, cultural e educativa das suas comunidades de intervenção.

As necessidades de informação e de conhecimento e a proliferação 
dos diferentes suportes documentais levam as bibliotecas de hoje a 
grandes desafios e a mudanças e atualizações constantes, no sentido 
de mais fácil e eficazmente serem vencidas as barreiras do espaço e do 
tempo, no que diz respeito à satisfação das necessidades de informação 
dos utilizadores em tempo útil.

Assim, no uso dos poderes regulamentares que lhe são conferidos 
pelo artigo 241.º da Constituição da República Portuguesa, conjugado 
com o disposto na alínea a) do n.º 7 do artigo 64.º da Lei n.º 169/99, 
de 18 de setembro, com a redação dada pela Lei n.º 5 -A/2002, de 11 de 
janeiro, a Câmara Municipal do Cadaval, consciente destes desafios, 
procura através do presente Regulamento, sistematizar o funcionamento 
da Biblioteca Municipal do Cadaval de uma forma efetiva e consistente, 
que tem por base as diretrizes emanadas pelo Manifesto da UNESCO 
sobre Bibliotecas Públicas.

Artigo 1.º
Definição:

A Biblioteca Municipal do Cadaval é um serviço cultural, informativo 
e educativo da Câmara Municipal do Cadaval que tem como objetivo 
na sua missão, enquanto Biblioteca Pública, satisfazer as necessidades 
dos munícipes em matéria de informação, cultura, educação e lazer, 
contribuindo assim para o desenvolvimento pleno da comunidade onde 
se integra.

Informação:
A biblioteca funcionará como um centro de recolha, processamento 

e difusão de informação sob várias formas, indo de encontro às neces-
sidades dos utilizadores, pelo que deverá refletir uma pluralidade de 
opiniões e pontos de vista, respeitando gostos e escolhas diversificadas, 
contribuindo para a democratização do acesso à informação.

A atividade da biblioteca deverá contribuir para que a mesma se 
assuma como um grande polo na vida cultural do concelho. Deverá 
centrar -se não só no livro, tendo também em consideração a difusão de 
informação e cultura sob todas as suas formas.

Educação:
Cabe à biblioteca promover e realizar atividades socioeducativas, 

visando a aprendizagem de linguagens artísticas e culturais, condições 
fundamentais para o desenvolvimento da imaginação, da criatividade 
e do espírito crítico.

Lazer:
a) A biblioteca deverá ser também promovida como uma forma de ocu-

pação salutar dos tempos livres de todos os habitantes do concelho.
b) A Biblioteca Municipal do Cadaval integra -se na Rede Nacional 

de Leitura Pública.
c) Os princípios orientadores da organização da biblioteca têm como 

base o Manifesto da UNESCO sobre as Bibliotecas Públicas, pelo que no 
cumprimento da sua missão deve reger -se pelos princípios da qualidade, 
independência e liberdade, disponibilizando serviços que contribuam 
para a melhoria da qualidade de vida das populações.

Artigo 2.º
São objetivos da Biblioteca Municipal do Cadaval:
a) Constituir um dos principais centros da vida cultural do Concelho, 

possibilitando a todos os munícipes o contacto com as criações literárias, 
artísticas e científicas da humanidade.

b) Facilitar o acesso dos munícipes a um conjunto de recursos infor-
mativos diversificado e atualizado — monografias, documentos periódi-
cos, documentos audiovisuais, documentos multimédia — devidamente 
organizados.

c) Criar e fortalecer hábitos de leitura nas crianças desde a primeira 
infância.

d) Apoiar a educação individual, a autoformação e Aprendizagem ao 
longo da vida, assim como a educação formal a todos os níveis.

e) Assegurar o acesso dos cidadãos a todos os tipos de informação 
relativa ao Concelho do Cadaval, garante da memória e identidade 
coletiva do Município.

f) Promover ações de divulgação e animação cultural, apelando a uma 
participação ativa, dinâmica e responsável e proporcionando condições 
que permitam a reflexão, o debate e a crítica.

g) Organizar atividades que permitam uma ocupação enriquecedora 
dos tempos livres dos munícipes.

h) Promover a partilha de recursos, em rede com outras bibliotecas.
i) Promover a criação de uma Rede Municipal de Bibliotecas.

Artigo 3.º
São atribuições da Biblioteca Municipal do Cadaval:
a) Constituir, organizar e gerir o fundo documental com eficácia, por 

forma a proporcionar serviços eficientes e de qualidade que respondam 
às necessidades dos munícipes.

b) Proceder a uma atualização regular dos fundos documentais, de 
modo a evitar que as coleções se tornem obsoletas, assegurando o acesso 
a informação útil e atualizada em diversos suportes.

c) Garantir o tratamento e organização técnica dos fundos documentais 
de forma adequada e eficaz.

d) Prestar o apoio técnico às bibliotecas do Concelho, nomeadamente 
as que surjam no âmbito da Rede de Bibliotecas Escolares.

e) Propor a atualização das tecnologias de informação de modo a que 
acompanhem a evolução tecnológica.

f) Contribuir para a criação de serviços que promovam a descentra-
lização do aceso à informação.

g) Implementar a cooperação com outras bibliotecas e entidades 
que tenham também objetivos na área cultural, informativa e socioe-
ducativa.

h) Fomentar o gosto pela leitura.
i) Promover ações de divulgação e animação cultural, de natureza 

formativa e informativa, nomeadamente: exposições, conferências, ações 
de formação, encontros com escritores, entre outras.

j) Incrementar e facilitar a utilização da informação e das tecnolo-
gias.

k) Criar oportunidades de formação e aperfeiçoamento dos recursos 
humanos.

Artigo 4.º
Áreas Funcionais

A Biblioteca Municipal do Cadaval é constituída por:
a) Átrio: Neste local funciona uma zona de Receção geral/ Informa-

ção/ Atendimento.
Aqui o utilizador poderá obter todas as informações úteis sobre o 

funcionamento da biblioteca.

b) Secção de Adultos
Acesso ao catálogo informatizado;
Inscrição de leitores;
Consulta local de monografias, documentos periódicos, documentos 

audiovisuais e multimédia;
Acesso a tecnologias de Informação e Comunicação;
Autoformação e Aprendizagem ao longo da vida.

c) Secção Infantil e Juvenil
Acesso ao catálogo informatizado;
Consulta local de monografias, documentos audiovisuais e multi-

média;
Acesso a tecnologias de informação e comunicação;
Acesso ao Espaço do conto, para atividades de animação.

d) Sala Polivalente
Acesso a exposições;
Acesso a atividades culturais;
Acesso a atividades socioeducativas.

e) Serviços Internos
Gabinete de coordenação;
Serviços técnicos de tratamento documental;
Apoio administrativo;
Depósitos;
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Sala de reuniões;
Sala de informática;
Arrumos.

Artigo 5.º
Serviços

A Biblioteca Municipal do Cadaval disponibiliza os seguintes ser-
viços:

a) Catálogo informatizado.
b) Consulta local.
c) Empréstimo domiciliário.
d) Serviço de Apoio e Informação, podendo os utilizadores solici-

tar:
A colaboração dos funcionários para procederem à localização e 

seleção dos documentos que necessitem;
Todos os esclarecimentos de que necessitem sobre métodos de pes-

quisa e utilização de fontes de informação.

e) Informação à Comunidade, disponibilizando documentos sobre 
temas da atualidade e aspetos de interesse para a comunidade local.

f) Acesso às novas tecnologias de Informação com disponibilização 
de Pc´s, suportes multimédia e pesquisas na Internet.

g) Atividades culturais assentes em projetos que tenham por base a 
aquisição de hábitos de leitura e aquisição de conhecimentos.

h) Autoaprendizagem.
i) Reprodução de Informação/documentos e vendas.

Artigo 6.º
Condições de Inscrição

a) A inscrição na Biblioteca Municipal do Cadaval é gratuita.
b) A biblioteca destina -se prioritariamente a todos os residentes no 

concelho, contudo podem também solicitar cartão os residentes nos con-
celhos limítrofes, assim como os que, de algum modo, mantenham uma 
relação de proximidade por motivos de estudo, trabalho, entre outros.

c) A inscrição faz -se mediante apresentação de documento identifi-
cativo oficial devidamente atualizado (Bilhete de Identidade, Cédula 
pessoal, para menores de 10 anos e Passaporte).

d) A atribuição de cartão a menores de 12 anos está condicionada 
à autorização dos pais ou encarregados de educação. Estes deverão 
assinar a respetiva ficha de inscrição e apresentar um documento de 
identificação.

e) São admitidas inscrições de entidades em nome coletivo, como 
estabelecimentos de ensino e associações diversas do Concelho. O cartão 
é passado em nome da entidade.

f) No prazo de cinco dias úteis após o pedido, o cartão está disponível 
para entrega.

g) O cartão de utilizador é válido por 5 anos, no caso dos residentes 
no Concelho. Nos restantes casos a validade é de 1 ano. A renovação 
após a caducidade é feita imediatamente por igual período, quando 
solicitada pelo seu detentor.

h) A emissão de 2.ª via e seguintes do cartão de utilizador, devido 
a perda, extravio ou dano por má utilização, obriga ao pagamento de 
uma taxa, conforme tabela de taxas e licenças da Câmara Municipal 
do Cadaval.

i) A perda ou extravio do cartão deve ser de imediato comunicada 
à biblioteca, pelo seu detentor. Se assim não fizer, cabe ao titular do 
cartão a responsabilidade pelo uso indevido que terceiros possam dar 
ao cartão.

j) O utilizador deverá manter atualizados os dados pessoais registados 
na sua ficha de inscrição.

k) Os dados pessoais recolhidos para a ficha de inscrição destinam -se à 
gestão dos empréstimos e para efeitos estatísticos. Caso seja do interesse 
do utilizador, o mesmo será avisado sobre as atividades organizadas 
pela biblioteca. Os dados são processados informaticamente, ficando 
garantida a sua confidencialidade. O titular pode aceder -lhes em qualquer 
altura, mediante a apresentação do Bilhete de identidade.

Artigo 7.º
Direitos dos utilizadores:
Os utilizadores da biblioteca têm direito a:
a) Solicitar um cartão de utilizador.
b) Usufruir de todos os serviços prestados pela biblioteca.
c) Pesquisar a informação pretendida.
d) Consultar todos os documentos que estão em livre acesso.
e) Retirar das estantes os documentos que deseja requisitar para 

empréstimo domiciliário.

f) Participar em todas as atividades promovidas pela biblioteca.
g) Solicitar todo o apoio inerente às suas necessidades de informação.

Artigo 8.º
Deveres dos Utilizadores

a) Cumprir as normas estabelecidas no presente regulamento.
b) Manter em bom estado de conservação os documentos consultados 

e emprestados.
c) Preencher os impressos que lhes sejam entregues para fins estatís-

ticos e de gestão do sistema.
d) Colocar nos locais indicados na biblioteca os documentos que 

tenham retirado das estantes para consulta.
e) Solicitar ao pessoal da biblioteca os documentos que não estejam 

em livre acesso.
f) Cumprir o prazo estipulado para devolução dos documentos requi-

sitados para empréstimo.
g) Indemnizar a biblioteca pelos danos ou perdas que forem da sua 

responsabilidade.
h) Contribuir para a manutenção do bom ambiente nas instalações 

da biblioteca.
i) Acatar as indicações que lhes sejam transmitidas pelos funcionários.

Artigo 9.º
Consulta Local

a) O serviço de consulta local é gratuito.
b) Todos os documentos que constituem o fundo documental da bi-

blioteca, independentemente do seu suporte, assim como a pesquisa em 
suportes baseados nas novas tecnologias de informação e comunicação 
podem ser objeto de consulta local.

c) O utilizador pode consultar diretamente os documentos que estão 
em livre acesso.

d) Depois de consultados os documentos não deverão voltar a ser 
arrumados. Deverão ser colocados em local próprio designado para o 
efeito. A sua arrumação será feita pelos funcionários.

e) Os documentos audiovisuais e eletrónicos (CD -AUDIO, CD -ROM 
e DVD) têm acesso indireto, já que o utilizador só acede às capas dos 
documentos, sendo o original exclusivamente manuseado pelo pessoal 
do serviço.

f) O acesso a n.os antigos de publicações periódicas ou documentos 
que estejam em depósito é condicionado, devendo o mesmo ser solici-
tado aos funcionários.

Artigo 10.º
Empréstimo domiciliário

a) O empréstimo domiciliário é gratuito.
b) O empréstimo domiciliário é condicionado à apresentação do cartão 

de utilizador, devendo o utilizador dirigir -se com o(s) documento(s) ao 
balcão de atendimento/ empréstimo, a fim de que:

Seja registado o empréstimo;
Seja desativado o sistema de segurança antifurto existente em todos 

os documentos.

10.1 — Coleções
a) Podem ser requisitados para leitura domiciliária todos os fundos 

da biblioteca à exceção de:
Obras de referência (enciclopédias, dicionários, anuários, etc.);
CD -ROM;
Obras raras ou de difícil acesso;
Obras pertencentes ao fundo local, de que não exista mais do que 

um exemplar;
Obras que se encontrem em mau estado de conservação;
Obras que a biblioteca entenda que devem estar acessíveis apenas 

para consulta local.

b) Os documentos que não podem ser emprestados estão identificados 
com sinalética própria.

c) Em certas condições o empréstimo destas obras poderá ser exce-
cionalmente permitido de acordo com decisão superior, por reconhecida 
utilidade pública.

10.2 — Prazos e número de documentos
Os prazos de empréstimo domiciliário e o número de documentos 

variam em função do seu tipo:
a) Empréstimo em nome individual:
Livros: 3 documentos pelo período de 15 dias;
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Audiovisuais (CD, DVD): 1 documento por um período de 3 dias.
No total o utilizador não poderá ter em sua posse simultaneamente 

mais de 4 documentos.

b) Empréstimo em nome coletivo:
Livros: 10 documentos pelo período de 15 dias;
Audiovisuais (CD, DVD): 3 documentos por um período de 7 dias.

c) Os prazos anteriormente referidos em relação aos livros pode-
rão — caso não estejam ultrapassados — ser renovados 1 vez, desde 
que não existam pedidos de reserva para os mesmos documentos. O 
empréstimo de documentos audiovisuais não pode ser renovado.

d) A renovação poderá ser efetuada no balcão de empréstimo, por via 
telefónica, ou por e -mail, referenciando o n.º de leitor.

e) O incumprimento dos prazos de devolução será penalizado. Por 
cada dia de atraso o utilizador terá 2 pontos de penalização. Os pontos 
de penalização são cumulativos. Ao serem atingidos os 30 pontos de 
penalização, o empréstimo será suspenso durante 15 dias.

f) Em caso de perda ou dano, o utilizador é responsável pela reposição 
de 1 exemplar igual e em bom estado.

g) Se a reposição não for possível, o utilizador indemnizará a Câ-
mara Municipal em quantia equivalente ao valor do documento no 
mercado.

h) Caso o exemplar do documento perdido ou danificado faça parte de 
um conjunto, o valor da indemnização é igual ao conjunto da obra.

i) Aos utilizadores responsáveis por posse prolongada dos documentos, 
dano ou perda sem terem procedido à respetiva reposição, a biblioteca 
reserva -se o direito limitar e ou recusar o serviço de empréstimo.

Artigo 11.º
Utilização de equipamentos informáticos e audiovisuais

a) Estes equipamentos destinam -se exclusivamente a ser utilizados 
para consulta e visionamento de documentos da própria biblioteca ou 
para pesquisas de informação por acesso remoto.

b) O utilizador poderá utilizar PC´s para processamento de texto, 
estando sujeito a marcação prévia.

c) A biblioteca faculta o acesso à Internet através de marcação prévia 
com os serviços.

d) O acesso diário por utilizador à Internet não pode exceder 30 mi-
nutos.

e) É expressamente proibida qualquer utilização abusiva dos equipa-
mentos da biblioteca, tais como:

Reprodução de documentos;
Desconfiguração dos sistemas;
Tentativa de penetração em informação não pública;
Qualquer “download” terá de ser feito com autorização prévia para 

disquetes ou CD -ROM e nunca para o disco do computador.

f) A impressão de documentos, quer sejam resultantes das pesquisas, 
quer de trabalhos realizados localmente está sujeita ao pagamento do 
valor fixado na tabela de taxas e licenças da Câmara Municipal do 
Cadaval.

g) Podem ser utilizados computadores pessoais, desde que a saída 
de som seja efetuada por auscultadores. A utilização destes equipa-
mentos não será permitida, se estiver a prejudicar outros utilizadores 
da biblioteca.

Artigo 12.º
Fotocópias

a) Os utilizadores têm direito a 20 fotocópias ou impressões A4 a 
preto e branco gratuitas por mês.

b) O serviço de fotocópias destina -se apenas a reprodução de do-
cumentos pertencentes aos fundos da biblioteca. Não é permitida a 
execução de cópias de documentos de outras origens.

c) São expressamente proibidas as cópias de documentos na ínte-
gra.

d) As reproduções em papel (fotocópias e impressões) são solici-
tadas aos funcionários, através de um disco amovível dos serviços da 
biblioteca, sendo expressamente proibido mexer nos equipamentos de 
reprodução.

e) O preço deste serviço consta da tabela de taxas e licenças da Câmara 
Municipal do Cadaval.

Artigo 13.º
Sala Polivalente

a) Este espaço destina -se à realização de atividades de dinamização 
cultural, informativa e educativa da biblioteca.

b) O horário da sala polivalente é estabelecido de acordo com as 
iniciativas para aí calendarizadas.

c) Qualquer atividade a realizar nesta sala deve ser programado dentro 
dos objetivos que lhe são atribuídos.

d) As atividades a realizar na sala polivalente respeitam, em primeiro 
lugar, o Plano de Atividades da Biblioteca Municipal. No entanto podem 
também decorrer atividades de parceria que envolvam outros serviços da 
Câmara Municipal e ou entidades exteriores que desempenhem atividade 
na área cultural, educativa e informativa.

e) O acompanhamento das atividades a realizar será assegurado pelos 
funcionários da biblioteca, assim como a utilização de equipamentos 
audiovisuais.

Artigo 14.º
Horários

a) A biblioteca funciona em horário que poderá ser ajustado em função 
das épocas do ano, das necessidades dos utilizadores e dos recursos 
humanos disponíveis.

b) A biblioteca encerrará anualmente durante 15 dias para desinfes-
tação e reorganização das salas e serviços.

c) Qualquer alteração ao horário é divulgada atempadamente e afixada 
nos locais próprios.

Artigo 15.º
Comportamento

a) É expressamente proibido fumar no interior da biblioteca.
b) É expressamente proibido comer e beber nos espaços da biblioteca, 

com exceção do bar.
c) Não é permitida a utilização de objetos cortantes ou outros instru-

mentos que possam danificar os documentos.
d) É proibido riscar, dobrar, deixar outras marcas ou inutilizar qualquer 

tipo de documento ou equipamento.
e) Qualquer atitude de desvio aos princípios de civismo e de respeito 

pela biblioteca, pelos funcionários e pelos utilizadores que aí se encon-
trem, poderá ser penalizada com períodos de proibição de entrada na 
biblioteca e, em casos extremos, atingir a expulsão definitiva.

Artigo 16.º
Artigos Omissos e Revisão

a) Os casos omissos e dúvidas de interpretação deste Regulamento 
serão analisados e resolvidos caso a caso pela Câmara Municipal do 
Cadaval.

b) O presente Regulamento será revisto sempre que tal se revele 
essencial a um funcionamento correto da biblioteca.

Artigo 17.º
Entrada em vigor

O presente regulamento entra em vigor 15 dias após a sua publicação.
208039075 

 Aviso n.º 9629/2014
Maria de Fátima Moreira da Paz, Vice -Presidente da Câmara Muni-

cipal do Cadaval, torna público que a Câmara Municipal, em reunião 
ordinária realizada em 12 de agosto de 2014, deliberou, por unanimidade, 
aprovar o Projeto de “Regulamento do Conselho Municipal da Juven-
tude”. Mais deliberou que, nos termos do disposto no artigo 118.º do 
Código do Procedimento Administrativo, submeter o mesmo a apreciação 
pública para recolha de sugestões, pelo prazo de 30 dias úteis contados 
a partir da data da sua publicação no Diário da República.

18 de agosto de 2014. — A Vice -Presidente da Câmara, Maria de 
Fátima Moreira da Paz.

Regulamento do Conselho Municipal de Juventude

CAPÍTULO I

Princípios Gerais

Artigo 1.º
Lei Habilitante e objeto

1 — O presente regulamento tem por lei habilitante a Lei n.º 8/2009, 
de 18 de fevereiro republicada pela Lei n.º 6/2012 de 10 de fevereiro e 



22016  Diário da República, 2.ª série — N.º 162 — 25 de agosto de 2014 

cria o Conselho Municipal de Juventude do Cadaval, adiante também 
designado por CMJC.

2 — O CMJC é o órgão consultivo do Município do Cadaval sobre 
matérias relacionadas com a política de juventude.

3 — O presente regulamento estabelece a composição, competências 
e regras de funcionamento do CMJC.

Artigo 2.º
Fins

O Conselho Municipal de Juventude prossegue os seguintes fins:
a) Colaborar na definição e execução das políticas municipais de 

juventude, assegurando a sua articulação e coordenação com outras 
políticas setoriais, nomeadamente nas áreas do emprego e formação 
profissional, habitação, educação e ensino superior, cultura, desporto, 
saúde e ação social;

b) Assegurar a audição e representação das entidades públicas e 
privadas que, no âmbito municipal, prosseguem atribuições relativas 
à juventude;

c) Contribuir para o aprofundamento do conhecimento dos indicadores 
económicos, sociais e culturais relativos à juventude;

d) Promover a discussão das matérias relativas às aspirações e neces-
sidades da população jovem residente no município;

e) Promover a divulgação de trabalhos de investigação relativos à 
juventude;

f) Promover iniciativas sobre a juventude a nível local;
g) Colaborar com os órgãos do município no exercício das compe-

tências destes relacionados com a juventude;
h) Incentivar e apoiar a atividade associativa juvenil, assegurando 

a sua representação junto dos órgãos autárquicos, bem como junto de 
outras entidades públicas e privadas, nacionais ou estrangeiras;

i) Promover a colaboração entre as associações juvenis no seu âmbito 
de atuação.

CAPÍTULO II

Composição

Artigo 3.º
Composição do Conselho Municipal da Juventude

A composição do CMJC é a seguinte:
a) O presidente da Câmara Municipal, ou em quem este delegar, 

assumirá o cargo de Presidente do CMJC;
b) Um membro da assembleia municipal de cada partido ou grupo de 

cidadãos eleitores representados na mesma;
c) O representante do município no conselho regional de juventude;
d) Um representante de cada associação juvenil com sede no município 

inscrita no Registo Nacional de Associações Jovens (RNAJ);
e) Um representante de cada associação de estudantes do ensino básico 

e secundário com sede no município;
f) Um representante de cada federação de estudantes inscrita no RNAJ 

cujo âmbito geográfico de atuação se circunscreva à área do município 
ou nas quais as associações de estudantes com sede no município re-
presentem mais de 50 % dos associados;

g) Um representante de cada organização de juventude partidária 
com representação nos órgãos do município ou na Assembleia da Re-
pública;

h) Um representante de cada associação jovem e equiparadas a asso-
ciações juvenis, nos termos do n.º 3 do artigo 3.º da Lei n.º 23/2006, de 
23 de junho, de âmbito nacional.

Artigo 4.º
Observadores permanentes

Têm ainda assento no CMJC, ao abrigo do artigo 5.º da Lei n.º 8/2009, 
de 18 de fevereiro, na sua atual redação, na qualidade de observadores 
permanentes, sem direito a voto:

a) O(a) Vereador(a) da Câmara Municipal do Cadaval com compe-
tências delegadas na área da juventude;

b) Um representante do Conselho Municipal de Educação;
c) Um representante de cada uma das freguesias do Concelho do 

Cadaval, residente nessa mesma freguesia, designado pela Assembleia 
de Freguesia sob proposta da Junta de Freguesia;

d) Um representante da Comissão de Proteção de Crianças e Jovens 
do Cadaval;

e) Um representante da Direção do Agrupamento de Escolas do Con-
celho;

f) O Presidente de cada uma das Associações de Estudantes dos 
estabelecimentos de ensino do Conselho do Cadaval, não inscritas 
no RNAJ ou, na sua impossibilidade de um representante por si 
indicado;

g) Um representante de cada grupo ou agrupamento de escuteiros 
com sede no Município.

Artigo 5.º
Participantes externos

1 — Por deliberação do conselho municipal de juventude, podem 
ser convidados a participar nas suas reuniões, sem direito de voto, 
pessoas de reconhecido mérito, outros titulares de órgãos da autarquia, 
representantes das entidades referidas no número anterior que não dis-
ponham do estatuto de observador permanente ou representantes de 
outras entidades públicas ou privadas cuja presença seja considerada 
útil para os trabalhos.

2 — O ponto da ordem de trabalhos do CMJC que integra o convite 
deve ser claro e inequívoco, restringindo -se à reunião para o qual o 
participante seja convidado.

CAPÍTULO III

Competências

Artigo 6.º
Competências consultivas

1 — Compete ao CMJC emitir parecer obrigatório, não vinculativo, 
sobre as seguintes matérias:

a) Linhas de orientação geral da política municipal para a juventude, 
constantes do plano anual de atividades;

b) Orçamento municipal, no que respeita às dotações afetas às políticas 
de juventude e às políticas setoriais com aquelas conexas.

2 — Compete ao CMJC emitir parecer obrigatório, não vinculativo, 
sobre projetos de regulamentos e posturas municipais que versem sobre 
matérias que digam respeito a políticas municipais de juventude.

3 — O conselho municipal de juventude é auscultado pela câmara 
municipal durante a elaboração dos projetos de atos previstos no nú-
mero anterior.

4 — Compete ainda ao conselho municipal de juventude emitir parecer 
facultativo sobre iniciativas da câmara municipal com incidência nas 
políticas de juventude, mediante solicitação da câmara municipal, do 
presidente da câmara ou dos vereadores, no âmbito das competências 
próprias ou delegadas.

5 — A Assembleia Municipal pode também solicitar a emissão de pa-
receres facultativos ao Conselho Municipal de Juventude sobre matérias 
da sua competência com incidência nas políticas de juventude.

Artigo 7.º
Emissão dos pareceres obrigatórios

1 — Na fase de preparação das propostas de documentos relativos às 
alíneas a) e b) do n.º 1 do artigo anterior, a câmara municipal reúne com 
o conselho municipal de juventude para apresentar e discutir as linhas 
gerais das políticas de juventude propostas pelo executivo municipal, 
assim como para que o conselho municipal de juventude possa apresentar 
eventuais propostas quanto a estas matérias.

2 — Após a aprovação pelo executivo municipal dos documentos a 
que aludem as alíneas a) e b) do n.º 1 do artigo anterior, é da competência 
da câmara municipal enviar esses documentos bem como toda a docu-
mentação relevante para análise ao conselho municipal da juventude, 
solicitando a emissão do parecer obrigatório, não vinculativo, previsto 
no n.º 1 do artigo anterior.

3 — Para efeitos de emissão do parecer obrigatório, não vinculativo, 
previsto no n.º 2 do artigo anterior, a câmara municipal deve solicitá -lo 
imediatamente após a aprovação do regulamento para consulta pública, 
remetendo ao conselho municipal de juventude toda a documentação 
relevante.

4 — O parecer do conselho municipal de juventude solicitado no 
n.º 2 do artigo anterior deve ser remetido ao órgão competente para 
a deliberação final, no prazo máximo de 15 dias contados a partir da 
solicitação referida no número anterior.

5 — A não emissão de parecer obrigatório, no prazo previsto no 
n.º 4, não obsta à sua apreciação e aprovação pelos órgãos compe-
tentes.
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Artigo 8.º
Competências de acompanhamento

Compete ao CMJC acompanhar e emitir recomendações aos órgãos 
do município sobre as seguintes matérias:

a) Execução da política municipal de juventude;
b) Execução da política orçamental do município e respetivo setor 

empresarial relativa às políticas de juventude;
c) Incidência da evolução da situação socioeconómica do município 

entre a população jovem do mesmo;
d) Participação cívica da população jovem do município, nomeada-

mente no que respeita ao associativismo juvenil.

Artigo 9.º
Competências eleitorais

Compete ao CMJC eleger um representante no conselho municipal 
de educação.

Artigo 10.º
Divulgação e informação

Compete CMJC, no âmbito da sua atividade de divulgação e infor-
mação:

a) Promover o debate e a discussão de matérias relativas à política 
municipal de juventude, assegurando a ligação entre os jovens residentes 
no município e os titulares dos órgãos da autarquia;

b) Divulgar junto da população jovem residente no município as suas 
iniciativas e deliberações;

c) Promover a realização e divulgação de estudos sobre a situação 
dos jovens residentes no município.

Artigo 11.º
Competência em matéria educativa

Compete ainda ao CMJC acompanhar a evolução da política de edu-
cação através do seu representante no conselho municipal de educação.

Artigo 12.º
Organização interna

No âmbito da sua organização interna, compete ao conselho municipal 
de juventude:

a) Aprovar o plano e o relatório de atividades;
b) Aprovar o seu regimento interno;
c) Constituir comissões eventuais para missões temporárias.

Artigo 13.º
Convocatória

1 — As reuniões do Conselho são convocadas pelo Presidente, com 
a antecedência mínima de oito dias, por escrito.

2 — Em caso de urgência a convocação poderá ser feita com a ante-
cedência mínima de quatro dias.

3 — Da convocatória devem constar data, hora e local da reunião, 
bem como a respetiva ordem de trabalhos.

Artigo 14.º
Ordem de trabalhos

1 — A definição da ordem de trabalhos é da responsabilidade do 
Presidente do Conselho.

2 — Em todas as reuniões ordinárias existirá sempre um período 
antes da ordem do dia, com a duração máxima de uma hora, no qual os 
membros do Conselho poderão apresentar questões, moções ou propostas 
que interessem aos jovens.

Artigo 15.º
Comissões intermunicipais de juventude

Para o exercício das suas competências no que respeita a políticas 
de juventude comuns a diversos municípios, o CMJC pode estabelecer 
formas permanentes de cooperação, através da constituição de comissões 
intermunicipais de juventude.

CAPÍTULO IV

Direitos e deveres dos membros do conselho
municipal de juventude

Artigo 16.º
Direitos dos membros do conselho municipal de juventude

1 — Os membros do conselho municipal de juventude identificados 
nas alíneas d) a h) do artigo 3.º têm o direito de:

a) Intervir nas reuniões do plenário;
b) Participar nas votações de todas as matérias submetidas à apreciação 

do conselho municipal de juventude;
c) Eleger um representante do CMJC no conselho municipal de educação;
d) Propor a adoção de recomendações pelo conselho municipal de 

juventude;
e) Solicitar e obter acesso à informação e documentação necessárias 

ao exercício do seu mandato, junto dos órgãos e serviços das autarquias 
locais, bem como das respetivas entidades empresariais municipais.

2 — Os restantes membros do conselho municipal de juventude apenas 
gozam dos direitos identificados nas alíneas a), d) e e) do número anterior.

Artigo 17.º
Deveres dos membros do conselho municipal de juventude

Os membros do conselho municipal de juventude têm o dever de:
a) Participar assiduamente nas reuniões do conselho ou fazer -se 

substituir, quando legalmente possível;
b) Contribuir para a dignificação dos trabalhos do conselho municipal 

de juventude;
c) Assegurar a articulação entre as entidades que representam e o 

conselho municipal de juventude, através da transmissão de informação 
sobre os trabalhos deste.

CAPÍTULO V

Organização e funcionamento

Artigo 18.º
Funcionamento

1 — O CMJC pode reunir em plenário e em secções especializadas 
permanentes.

2 — O CMJC pode consagrar no seu regimento interno a constituição 
de uma comissão permanente que assegure o seu funcionamento entre 
reuniões do plenário.

3 — O CMJC pode ainda deliberar a constituição de comissões even-
tuais de duração temporária.

Artigo 19.º
Plenário

1 — O plenário do CMJC reúne ordinariamente quatro vezes por ano, 
sendo duas das reuniões destinada à apreciação e emissão de parecer 
em relação ao plano anual de atividades e ao orçamento do município, 
e outra destinada à apreciação do relatório de contas de atividades e 
contas do município.

2 — O plenário do CMJC reúne ainda extraordinariamente por ini-
ciativa do seu presidente ou mediante requerimento de pelo menos um 
terço dos seus membros com direito de voto, indicando o assunto que 
desejam ver tratado.

3 — No início de cada mandato o plenário elege dois secretários de 
entre os seus membros que, juntamente com o presidente constituem 
a mesa do plenário do conselho municipal de juventude e asseguram, 
quando necessário, a condução dos trabalhos.

4 — As reuniões do CMJC devem ser convocadas em horário com-
patível com as atividades académicas e profissionais dos seus membros.

5 — O plenário do CMJC reúne no Auditório, do edifício dos Paços 
do Concelho, podendo sempre que entendido por conveniente, por 
decisão do seu presidente reunir em local diverso, devendo constar nas 
convocatórias das reuniões.

Artigo 20.º
Quórum

1 — O plenário do CMJC reúne desde que esteja presente a maioria 
dos seus membros com direito de voto.
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2 — Caso não se verifique a condição expressa no número anterior, 
o plenário reúne, trinta minutos depois da hora constante da convoca-
tória, desde que se encontrem presentes pelo menos, um terço dos seus 
membros com direito a voto, em número não inferior a três.

3 — As deliberações são tomadas por maioria absoluta dos votos dos 
membros presentes na reunião.

4 — No caso de empate na votação o Presidente tem voto de qualidade.

Artigo 21.º
Comissão permanente

1 — Compete à comissão permanente do conselho municipal de 
juventude:

a) Coordenar as iniciativas do conselho e organizar as suas atividades 
externas;

b) Assegurar o funcionamento e a representação do conselho entre 
as reuniões do plenário;

c) Exercer as competências previstas no artigo 10.º que lhe sejam 
eventualmente delegadas pelo plenário, desde que previsto no respetivo 
regimento.

2 — O número de membros da comissão permanente é fixado no 
regimento do conselho municipal de juventude e deverá ter em conta 
a representação adequada das diferentes categorias de membros iden-
tificados no artigo 3.º

3 — O presidente da comissão permanente e os demais membros são 
eleitos pelo plenário do conselho municipal de juventude.

4 — Os membros do conselho municipal de juventude indicados na 
qualidade de autarcas não podem pertencer à comissão permanente.

5 — As regras de funcionamento e composição da comissão perma-
nente são definidas no regimento do CMJC.

Artigo 22.º
Comissões eventuais

Para a preparação dos pareceres a submeter à apreciação do plenário 
do conselho municipal de juventude e para a apreciação de questões 
pontuais, pode o CMJC deliberar a constituição de comissões eventuais 
de duração limitada.

CAPÍTULO VI

Mandato

Artigo 23.º
Mandato

Os membros que compõem o CMJC estão mandatados, pelas orga-
nizações que representam, para exercerem livremente a competência 
conferida por este órgão.

Artigo 24.º
Duração do mandato

A duração do mandato dos membros do CMJC é da responsabilidade 
das instituições que representam, pelo que existirem alterações no seu 
mandatário o devem comunicar, por escrito, ao Presidente do Conselho.

Artigo 25.º
Renúncia do mandato

Os membros do CMJC podem renunciar ao seu mandato, que cons-
tará de uma comunicação às estruturas diretivas da instituição que 
representa, devendo esta proceder, imediatamente, à substituição do 
seu representante.

CAPÍTULO VII

Apoio à atividade do Conselho
Municipal de Juventude

Artigo 26.º
Apoio logístico e administrativo

O apoio logístico e administrativo ao CMJC é da responsabilidade da 
Câmara Municipal, respeitando a autonomia administrativa e financeira 
do município.

Artigo 27.º
Instalações

1 — O Município do Cadaval disponibilizará instalações condignas 
para o funcionamento do CMJC.

2 — O CMJC pode solicitar a cedência de espaço gratuito à Câmara 
Municipal para organização de atividades promovidas por si ou pelos 
seus membros e para proceder a audição de entidades relevantes para o 
exercício das suas competências.

Artigo 28.º
Publicidade

1 — O CMJC publica as suas deliberações e divulga as suas ini-
ciativas através do Boletim Municipal e de outros meios informativos 
pertencentes ao Município do Cadaval.

2 — O CMJC deve divulgar na Internet as suas iniciativas e delibera-
ções bem como manter informação atualizada sobre a sua composição, 
competências e funcionamento.

3 — O Município do Cadaval deve disponibilizar uma página no seu 
sítio de Internet para os fins previstos no número anterior.

CAPÍTULO VIII

Disposições finais

Artigo 29.º
Regimento interno do CMJC

O CMJC aprova o respetivo regimento interno do qual devem constar 
as regras de funcionamento que não se encontram previstas no Código 
do Procedimento Administrativo e no presente regulamento, bem como 
a composição e competências da comissão permanente.

Artigo 30.º
Revogação

É revogado o Regulamento n.º 315/2007, publicado no Diário da 
República na sua 2.ª série de 22 de novembro, aprovado pela Assembleia 
Municipal do Cadaval em 21 de setembro de 2007.

Artigo 31.º
Entrada em vigor

O presente regulamento entra em vigor no dia seguinte à sua publi-
citação, nos termos legais.

208039115 

 MUNICÍPIO DE CANTANHEDE

Aviso n.º 9630/2014
Em cumprimento do disposto no artigo 4.º da Lei n.º 35/2014, de 

20 de junho, torno público que cessou, a relação jurídica de emprego 
público, do seguinte trabalhador:

Mário Duarte Costa Pacheco — Carreira/Categoria de Assistente Ope-
racional, 2.ª posição remuneratória e nível remuneratório 2, desligado do 
serviço desde 01 de junho de 2014, por motivo de Aposentação.

13 de agosto de 2014. — A Vice -Presidente da Câmara, com com-
petências delegadas, Maria Helena Rosa de Teodósio e Cruz Gomes 
de Oliveira.

308032749 

 MUNICÍPIO DE CINFÃES

Edital n.º 781/2014
Serafim Rodrigues, Vice -Presidente da Câmara Municipal de Cin-

fães:
Faz saber que, nos termos do artigo 118.º do Código do Procedimento 

Administrativo e em cumprimento da deliberação tomada na reunião 
ordinária realizada em 7 de agosto de 2014, submete a inquérito público, 
para recolha de sugestões, pelo prazo de 30 dias a contar da publicação 
do presente edital no Diário da República, 2.ª série, o projeto de Regu-
lamento para Atribuição de Bolsas de Estudo.
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O referido projeto de Regulamento encontra -se à disposição do pú-
blico, para consulta, nos serviços de atendimento, no edifício dos Paços 
do Concelho, durante as horas normais de expediente, bem como no site 
http: www.cm -cinfães.pt.

18 de agosto de 2014. — O Vice -Presidente da Câmara, Dr. Serafim 
Rodrigues.

Projeto de regulamento para atribuição 
de bolsas de estudo

Preâmbulo
A educação e formação dos jovens são fatores essenciais para o 

desenvolvimento económico e social do concelho e da região onde nos 
inserimos. Neste sentido, compete também aos órgãos autárquicos o de-
senvolvimento de ações facilitadoras do processo educativo, assumindo, 
por um lado, o caráter universal da educação e, por outro lado, sabendo 
das dificuldades económicas que afetam alguns agregados familiares 
do concelho de Cinfães, as quais constituem sérios obstáculos ao pros-
seguimento de estudos dos seus descendentes. A Câmara Municipal de 
Cinfães entende ser seu dever a instituição de bolsas de estudo para os 
estudantes do ensino superior, visando, desta forma, apoiar a continuação 
dos estudos dos estudantes finalistas do ensino secundário oriundos de 
famílias economicamente carenciadas, cujas disponibilidades financeiras 
não lhes permitem fazê -lo apenas pelos seus próprios meios, bem como 
colaborar na formação de quadros técnicos superiores.

Assim, no âmbito do poder regulamentar atribuído no artigo 241.º 
da Constituição da República Portuguesa e no uso da competência que 
está cometida às Câmaras Municipais, nos termos da alínea d) do n.º 2 
do artigo 23.º da Lei n.º 75/2013 de 12 setembro, se elabora o presente 
regulamento, que vai ser submetido à Assembleia Municipal para apro-
vação, nos termos da alínea g) do n.º 1 do artigo 25.º da Lei n.º 75/2013 
de 12 setembro, após terem sido cumpridas as formalidades Previstas no 
artigo 118.º do Código do Procedimento Administrativo.

Artigo 1.º
Objeto

O presente regulamento estabelece as normas de atribuição de bolsas 
de estudo, por parte da Câmara Municipal de Cinfães, a estudantes efe-
tivamente matriculados ou inscritos em cursos superiores reconhecidos 
oficialmente.

Artigo 2.º
Finalidades

A atribuição de bolsas de estudo, por parte da Câmara Municipal de 
Cinfães, visa as seguintes finalidades:

a) Apoiar a continuação dos estudos dos estudantes finalistas do 
ensino secundário oriundos de famílias economicamente carenciadas, 
cujas disponibilidades financeiras não lhes permitem fazê -lo apenas 
pelos seus próprios meios.

b) Colaborar na formação de quadros técnicos superiores, residentes 
na área geográfica do concelho de Cinfães, contribuindo assim para 
um maior e mais equilibrado desenvolvimento social, económico e 
cultural.

Artigo 3.º
Bolsa de estudo

1 — A bolsa de estudo é uma prestação pecuniária, cujo valor será 
fixado em deliberação anual, do órgão executivo, para comparticipação 
nos encargos dos estudantes carenciados que frequentam um curso 
superior.

2 — O número de bolsas de estudo, bem como o valor e a sua forma 
de liquidação serão determinados, anualmente, por deliberação daquele 
órgão.

3 — O número de bolsas ao que se refere o número anterior inclui 
renovações.

4 — A bolsa de estudo é requerida anualmente com um limite máximo 
equivalente ao número de anos de duração normal do curso.

Artigo 4.º
Conceito de aproveitamento escolar

Para efeitos do presente regulamento considera -se que o aluno obteve 
aproveitamento escolar num ano letivo quando reúne todos os requisitos 
que lhe permitem a matrícula e a frequência no ano seguinte do curso, 
de acordo com as normas em vigor no estabelecimento de ensino que 
frequenta.

Artigo 5.º
Agregado familiar do estudante

1 — Para efeitos do disposto no presente regulamento, entende -se por 
agregado familiar do estudante o conjunto de pessoas constituído pelo 
estudante e pelos que com ele vivem habitualmente em comunhão de 
habitação e rendimentos numa das seguintes modalidades:

a) Agregado familiar de origem — o estudante e o conjunto de ascen-
dentes, pais ou encarregados de educação e demais parentes que vivam 
em comunhão de habitação e rendimentos.

b) Agregado familiar constituído — o estudante e o cônjuge, des-
cendentes e demais parentes que vivam em comunhão de habitação e 
rendimentos.

2 — Podem ainda ser considerados como constituindo um agregado 
familiar unipessoal os estudantes com residência habitual fora do seu 
agregado familiar de origem que, comprovadamente, disponham de 
rendimentos de bens próprios ou de trabalho bastantes para a sua sobre-
vivência, incluindo as despesas com a habitação, ainda que insuficientes 
para custear os seus estudos, e que expressamente o requeiram.

Artigo 6.º
Rendimento ilíquido

O valor do rendimento anual ilíquido do agregado familiar é o que 
resulta da soma dos rendimentos anualmente auferidos, a qualquer título, 
por cada um dos seus elementos.

Artigo 7.º
Cálculo do rendimento

O cálculo do rendimento per capita mensal do agregado familiar é o 
realizado de acordo com a aplicação da seguinte fórmula:

R = (RF - D)/12 x N

Sendo que:
R = rendimento per capita.
RF = rendimento anual ilíquido do agregado familiar;
D = despesas anuais fixas.
N = número de elementos do agregado familiar.

Artigo 8.º
Despesas anuais fixas

1 — Consideram -se despesas fixas anuais do agregado familiar:
a) Valor das taxas e impostos necessários à formação do rendimento 

líquido, designadamente o imposto sobre o rendimento e a taxa social 
única.

b) O valor da renda de casa ou da prestação de empréstimo bancário 
devida pela aquisição de habitação própria.

c) As despesas com a aquisição de medicamentos de uso continuado, 
em caso de doença crónica.

2 — As despesas fixas a que se referem as alíneas b) e c) do número 
anterior não poderão ultrapassar o montante de 10 vezes a retribuição 
mínima mensal garantida.

Artigo 9.º
Prova de rendimentos e de despesas

1 — A prova dos rendimentos declarados será feita mediante a apre-
sentação de documentos comprovativos dos rendimentos auferidos 
no ano anterior, adequados e credíveis, designadamente de natureza 
fiscal.

2 — A prova das despesas referidas nas alíneas b) e c) do n.º 1 do 
artigo anterior é feita mediante a apresentação de documentos compro-
vativos do ano anterior, designadamente de recibos de rendas, declara-
ções bancárias e de recibos emitidos por farmácias acompanhados das 
respetivas receitas médicas que os prescreveram.

3 — Sempre que haja dúvidas sobre a real situação económico-
-financeira dos candidatos ou suas famílias a Câmara Municipal de 
Cinfães reserva -se o direito de efetuar as diligências complementares 
consideradas mais adequadas, nomeadamente a análise de eventuais 
sinais exteriores de riqueza, de forma a concluir pelo direito e justeza 
do apoio requerido.

4 — Nos casos referidos no número anterior, de desajustamento entre 
as declarações de rendimentos e os padrões de vida dos candidatos ou 
suas famílias, a Câmara Municipal de Cinfães reserva -se o direito de 
eliminar liminarmente as respetivas candidaturas.
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Artigo 10.º
Condições de atribuição

1 — Só podem requerer a atribuição de bolsa de estudo os estudantes 
que satisfaçam, cumulativamente, as seguintes condições:

a) Frequentem ou pretendam frequentar um curso do ensino superior, 
homologado pelo Ministério respetivo, no ano letivo para que solicitam 
a bolsa.

b) Não serem titulares de licenciatura, mestrado, bacharelato ou equi-
valentes.

c) Residirem no concelho de Cinfães há mais de um ano, inscritos 
no recenseamento eleitoral se maiores de idade e com domicilio fiscal 
no concelho.

Artigo 11.º
Candidatura

1 — A candidatura à bolsa de estudo é requerida mediante o preen-
chimento de formulário próprio, que será fornecido aos interessados 
no Gabinete de Desenvolvimento Social, Solidariedade e Família da 
Câmara Municipal de Cinfães.

2 — Têm legitimidade para efetuar a apresentação da candidatura:
a) Os estudantes, quando maiores de idade.
b) Os encarregados de educação ou o responsável pela sua educação, 

quando o estudante for menor.

3 — A apresentação da candidatura deverá ocorrer durante um pe-
ríodo de 10 dias.

4 — O prazo fixado no número anterior, que deverá recair na segunda 
metade do mês de outubro de cada ano, será objeto de ampla divulgação, 
nomeadamente através de editais que serão afixados nos locais de estilo 
e remetidos para as Juntas de Freguesia, e site do Município.

Artigo 12.º
Requerimento

1 — A bolsa de estudo é requerida para um ano letivo, devendo 
apresentar -se o respetivo requerimento no Gabinete Desenvolvimento 
Social, Solidariedade e Família da Câmara Municipal de Cinfães.

2 — O requerimento é instruído pelo boletim de candidatura, a obter 
junto do serviço referido no n.º 1 do artigo anterior, devendo ser entregue 
dentro do prazo estipulado e acompanhado dos seguintes elementos:

a) Fotocópia do Cartão de cidadão ou Bilhete de Identidade.
b) Fotocópia do Cartão de Eleitor se for o caso.
c) Declaração emitida pela Junta de Freguesia da área da residência, 

na qual deverá constar inequivocamente o tempo de residência na lo-
calidade e a composição do agregado familiar.

d) Original da última nota de liquidação de impostos sobre o rendi-
mento, referente a todos os elementos do agregado familiar.

e) Certidão emitida pela Repartição de Finanças de Cinfães onde se 
declare que o agregado familiar está isento da apresentação de declaração 
de rendimentos, se for caso disso.

f) Certidão emitida pelos serviços da segurança social, onde se cer-
tifique o valor de abonos e pensões atribuídos a membros do agregado 
familiar, se for caso disso.

g) Declaração emitida pela Repartição de Finanças de Cinfães, onde 
constem os bens patrimoniais do agregado familiar.

h) Certificado demonstrativo do aproveitamento escolar, relativo 
ao ano letivo anterior da candidatura, emitido pelo estabelecimento de 
ensino que o estudante frequenta.

i) Certificado de matrícula.
j) Certidão emitida pelo estabelecimento de ensino que frequenta, 

referindo expressamente se o candidato beneficia ou não de bolsa de 
estudo e do pagamento de propinas, devendo fazer -se menção ao mon-
tante da bolsa, se for caso disso.

k) Declaração, sob compromisso de honra, assinada pelo encarregado 
de educação ou pelo candidato, quando maior de idade, em como to-
mou conhecimento do teor do presente regulamento e ficou ciente das 
obrigações nele constantes.

3 — A documentação apresentada pelos candidatos será restituída a re-
querimento destes, depois de deliberada pela Câmara Municipal de Cinfães 
a atribuição das bolsas de estudo, ficando cópia arquivada no processo.

Artigo 13.º
Atribuição das bolsas de estudo

1 — A Câmara Municipal delibera a seleção dos candidatos, mediante 
proposta apresentada pelo júri.

2 — A decisão do júri terá obrigatoriamente de ser dada num prazo 
de trinta dias úteis, uma vez terminado o período de candidatura refe-
renciado nos n.os 3 e 4 do artigo 11.º do presente regulamento.

3 — Para efeitos da seleção a que se refere o número anterior, o júri 
utilizará, obrigatoriamente, os seguintes critérios, sem prejuízo da apli-
cação do disposto no n.º 3 do artigo 9.º do presente regulamento:

a) Rendimento per capita mensal do agregado familiar indexado à 
retribuição mínima mensal garantida. (RMMG)

Até 25 % do RMMG — 30 pontos
>25 % e até 35 % do RMMG — 20 pontos
>35 % e até 45 % do RMMG — 10 pontos
>45 % e até 50 % do RMMG — 5 pontos

b) Melhor aproveitamento escolar do candidato:
>18 valores — 10 pontos
De 16 a 18 valores — 7 pontos
De 13 a 15 valores — 5 pontos
<13 valores — 3 pontos

c) Menor idade do candidato, à data da candidatura:
Até 19 anos — 10 pontos
De 19 a 22 anos — 5 pontos
>22 anos — 3 pontos

d) Dimensão do agregado familiar:
Agregado familiar com número de elementos =<4 — 5 pontos
Agregado familiar com número de elementos =>5 e <=7 - 10 pontos
Agregado familiar com número de elementos =>8 e <=10 — 15 

pontos
Agregado familiar com número de elementos =>11 — 20 pontos

e) Renovação de bolsa de estudo:
1.ª renovação — 5 pontos
>1.ª renovação — 10 pontos

4 — Em caso de empate pontual prevalece o candidato com menor 
rendimento mensal per capita.

5 — Feito o escalonamento, elaborar -se -á uma lista provisória onde 
constarão os seguintes elementos:

a) Nome completo do candidato.
b) Posição obtida.
c) Menção de “Admitido” ou “Excluído”.
d) Fundamentação das exclusões.

6 — A lista referida no número anterior será afixada para consulta no 
edifício dos Paços do Município e dela será dado conhecimento a cada 
um dos candidatos por meio de carta registada com aviso de receção.

7 — Os candidatos poderão reclamar da lista para o júri, apresentando 
para o efeito exposição escrita e devidamente fundamentada, no prazo 
de cinco dias úteis a contar da data de afixação da lista.

8 — Da decisão do júri tomada sobre a reclamação será dado conhe-
cimento ao reclamante, não havendo lugar a recurso.

9 — Compete à Câmara Municipal de Cinfães a ratificação da lista 
final obtida, a qual consubstancia a atribuição das bolsas de estudo.

Artigo 14.º
Direito dos bolseiros

Constituem direitos dos bolseiros da Câmara Municipal de Cinfães:
a) Receber integralmente a bolsa atribuída.
b) Ter conhecimento de qualquer alteração ao presente regula-

mento.

Artigo 15.º
Deveres dos bolseiros

Constitui obrigação dos bolseiros da Câmara Municipal de Cinfães:
a) Manter a Câmara Municipal informada sobre a sua situação es-

colar.
b) Usar da boa -fé em todas as declarações a prestar.
c) Participar à Câmara Municipal todas as alterações ocorridas pos-

teriormente à atribuição da bolsa de estudo, relativa à sua situação 
económica, residência ou curso.

d) Colaborar com a Câmara Municipal de Cinfães, em cada ano civil, 
a agendar de comum acordo, quando necessário ao nível de serviços ou 
projetos de âmbito autárquico.
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Artigo 16.º
Cessação da bolsa de estudo

1 — Constituem causas de cessação da bolsa de estudo:
a) A prestação de falsas declarações à Câmara Municipal de Cinfães 

pelo bolseiro ou pelo seu representante legal.
b) Apresentação de documentos falsos.
c) A cessação da atividade escolar do bolseiro, salvo motivo de força 

maior devidamente comprovado, como por exemplo doença.
d) A mudança da residência para outro concelho.
e) A recusa em prestar o trabalho referenciado na alínea d) do artigo 

anterior.
f) A aceitação pelo bolseiro de outra bolsa ou subsídio concedido 

por outra instituição para o mesmo ano letivo, salvo se, for dado co-
nhecimento à Câmara Municipal, e esta, ponderadas as circunstâncias, 
considerar justificadas a acumulação dos dois benefícios.

2 — Nos casos a que se refere a alínea a) e b) do n.º 1, a Câmara Mu-
nicipal reserva -se o direito de exigir do bolseiro, ou daquele a cargo de 
quem este se encontrar, a restituição das prestações já pagas, acrescidas 
de juros à taxa legal em vigor, sem prejuízo da adoção de outros proce-
dimentos de natureza civil e ou criminal que se mostrem adequados.

Artigo 17.º
Disposições finais

1 — A Câmara Municipal de Cinfães reserva -se o direito de solicitar 
aos estabelecimentos de ensino informações relativas aos alunos bolseiros.

2 — Os casos omissos no presente regulamento serão resolvidos pela 
Câmara Municipal.

3 — Ficam desde já delegadas no Presidente da Câmara, com poderes 
de subdelegação em Vereador, as competências necessárias para a decisão 
dos assuntos relacionados com o presente regulamento, à exceção da 
competência referida no n.º 9 do artigo 13.º

Artigo 18.º
Norma revogatória

São revogadas todas as normas regulamentares existentes nesta matéria.

Artigo 19.º
Entrada em vigor

O presente regulamento entra em vigor no dia seguinte à sua aprovação 
pela Assembleia Municipal.

208038216 

 MUNICÍPIO DO ENTRONCAMENTO

Edital n.º 782/2014
Jorge Manuel Alves de Faria, presidente da Câmara Municipal do 

Entroncamento.
Faz saber que, por deliberação tomada em reunião realizada em 5 de 

agosto de 2014, e nos termos do artigo 118.º do Código do Procedimento 
Administrativo, aprovado pelo Decreto -Lei n.º 442/91, de 15 de novem-
bro, com a redação dada pelo Decreto -Lei n.º 6/96, de 31 de janeiro, é 
submetido a inquérito público o projeto de regulamento das zonas de 
estacionamento condicionado do concelho do Entroncamento, bem como 
a proposta de alteração à tabela de taxas e licenças não urbanísticas, pelo 
período de 30 dias a contar da publicação do presente edital, na 2.ª série 
do Diário da República, podendo as sugestões ser apresentadas por 
escrito, durante aquele período, na Secção de Licenças e Taxas, durante 
as horas normais de expediente, encontrando -se igualmente disponível 
na página oficial do município em www.cm -entroncamento.pt.

Para constar, se publica o presente edital e outros de igual teor que 
vão ser afixados nos lugares públicos do costume.

E eu, Gilberto Pereira Martinho, Diretor do Departamento de Admi-
nistração Geral e Finanças, o subscrevi.

11 de agosto de 2014. — O Presidente da Câmara, Jorge Manuel 
Alves de Faria.

Preâmbulo
Considerando que:
a) Nos termos do n.º 2 do artigo 70.º do Código da Estrada, os par-

ques e zonas de estacionamento podem ser afetos a veículos de certas 

categorias, podendo a sua utilização ser limitada no tempo e ou sujeita 
a pagamento;

b) Por força do disposto na alínea c) do n.º 3 do artigo 5.º do Decreto-
-Lei n.º 44/2005, de 23 de fevereiro, a competência dos Municípios para 
fiscalização do cumprimento das disposições do Código da Estrada e 
legislação complementar passou a poder ser exercida, designadamente, 
através do pessoal de fiscalização municipal designado para o efeito e 
que, como tal seja considerado ou equiparado a autoridade ou seu agente;

c) A dinâmica a que vimos assistindo na utilização de zonas de es-
tacionamento por parte dos automobilistas com ocupações de espaço 
por períodos muito superiores ao entendido como útil e necessário à 
satisfação das suas necessidades;

d ) A alteração da política de estacionamento e mobilidade no Concelho 
do Entroncamento que passa necessariamente pela regulamentação do 
estacionamento nestes espaços, como forma de colmatar uma lacuna 
existente na gestão de tráfego e estacionamento e de permitir uma rota-
ção mais elevada por lugar, com o objetivo de servir mais utilizadores 
e assim dar um maior apoio aos agentes económicos locais;

e) Nesta conformidade foi levado a efeito um trabalho de elaboração 
do regulamento referido no considerando anterior, do qual resultou o 
projeto de regulamento das zonas de estacionamento condicionado do 
concelho do entroncamento;

f ) De acordo com o estabelecido na alínea f ) do n.º 1 do artigo 25.º 
da Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro, compete à Assembleia Municipal 
aprovar os regulamentos municipais com eficácia externa.

Em reunião de Câmara de 5 de agosto de 2014, foi deliberado submeter 
a consulta pública o projeto do regulamento das zonas de estacionamento 
condicionado do concelho do entroncamento.

TÍTULO I
Disposições gerais

Artigo 1.º
Lei habilitante

O presente regulamento é elaborado e aprovado ao abrigo das com-
petências conferidas pelas alíneas k) do artigo 32.º e g) do artigo 25.º 
ambos da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro em conjugação com o 
estipulado no artigo 5.º n.º 1 alínea d ) e n.º 3 alínea a) do Decreto -Lei 
n.º 44/2005, de 23 de fevereiro, artigo 70.º do Código da Estrada, Decreto-
-Lei n.º 81/2006, de 20 de abril e artigo 8.º da Lei n.º 53 -F/2006, de 29 
de dezembro.

Artigo 2.º
Âmbito de aplicação

1 — O presente Regulamento aplica -se a todas as vias e espaços pú-
blicos que a Câmara Municipal delibere sujeitar a um regime controlado 
de estacionamento, designadamente de duração limitada.

2 — O presente Regulamento não se aplica à denominada «Zona A — 
Estacionamento Concessionado» cujo regulamento foi aprovado pela As-
sembleia Municipal na sua sessão de 7 de setembro de 2006 e publicado 
no Diário da República, 2.ª série, n.º 19, de 26 de janeiro de 2007.

Artigo 3.º
Definições

1 — Para efeitos do presente Regulamento, considera -se:
a) Zona de estacionamento — local da via pública especialmente 

destinado, por construção ou sinalização, ao estacionamento de veículos;
b) Zona de estacionamento condicionado — zona em que o estacio-

namento está sujeito a determinadas condições, previstas no presente 
regulamento;

c) Zona de estacionamento de duração limitada — zona especial de 
estacionamento, no interior da zona de estacionamento controlado, em 
que o estacionamento está sujeito a determinadas condições, previstas 
no presente regulamento;

2 — As zonas referidas no número anterior serão devidamente iden-
tificadas por sinalização a colocar de acordo com o estipulado pelo 
Código da Estrada.

Artigo 4.º
Acesso e estacionamento

O estacionamento nas zonas de estacionamento condicionado está 
sujeito ao pagamento de uma taxa e terá um período de validade li-



22022  Diário da República, 2.ª série — N.º 162 — 25 de agosto de 2014 

mitado no tempo, de acordo com as condições previstas no presente 
Regulamento.

Artigo 5.º
Período de vigência

1 — O período de vigência é o tempo durante o qual o regime de 
estacionamento condicionado é válido, definido em função da zona de 
aplicação, dos dias da semana e do período diurno e noturno.

2 — Os períodos de referência são os seguintes:
2.1 — De segunda a sexta -feira:
a) Limitado, para o período diurno, cuja vigência é entre as 8 horas 

e as 20 horas;
b) Livre para o período noturno, cuja vigência é entre as 20 horas e 

as 8 horas.

2.2 — Aos sábados, limitado entre as 8 horas e as 13 horas.
3 — O estacionamento é livre aos domingos e feriados e sábados a 

partir das 13 horas.

Artigo 6.º
Duração máxima de estacionamento

1 — A duração máxima de estacionamento é o período de tempo limite 
de permanência do veículo num lugar de estacionamento.

2 — São definidas três tipologias em função da duração máxima de 
estacionamento:

a) Curta duração, cujo limite máximo de duração é de 60 minutos, 
se o estacionamento for efetuado na zona de estacionamento condi-
cionado;

b) Média duração, cujo limite máximo de duração é de 5 horas;
c) Longa duração, cujo limite máximo é o definido no Código da 

Estrada e legislação complementar.

3 — O veículo pode permanecer no lugar a que está habilitado, no 
período correspondente à duração máxima do mesmo, sendo que de-
verá abandonar o espaço ocupado finda a validade da permissão de 
estacionamento.

TÍTULO II
Títulos de estacionamento

Artigo 7.º
Do título de estacionamento

O estacionamento no interior das zonas definidas no artigo 3.º está 
sujeito à posse de um título de estacionamento.

CAPÍTULO I

Modalidades de títulos

Artigo 8.º
Do tipo de título de estacionamento

1 — O título de estacionamento, pode revestir a forma de:
Dístico horário, conforme anexo I e de validade anual coincidente 

com o ano civil;
Talão de estacionamento emitido por parcómetro, caso venha a ser 

entendido necessário pelos órgãos competentes do município e após 
elaboração de regulamento próprio;

2 — São equiparados a títulos de estacionamento, os meios eletró-
nicos que venham a ser devidamente aprovados pelos órgãos decisores 
do município.

3 — O título de estacionamento deverá ser obtido nos equipamentos 
e locais para o efeito destinados pelo município e colocados de modo 
a serem visíveis as menções neles constantes, permitindo o ato de fis-
calização.

4 — A utilização do dístico horário deve ser feita de modo a que as 
horas e os minutos sejam marcados de modo a serem totalmente visíveis, 
não deixando qualquer margem para dúvidas sobre a hora e o minuto 
de chegada ao lugar.

5 — O veículo que não apresente o título de estacionamento válido, 
incorre na infração prevista no Código da Estrada aplicável a estacio-
namento em local proibido.

CAPÍTULO II

Aquisição, utilização e dispensa de título

Artigo 9.º
Procedimentos de aquisição e utilização 

do título de estacionamento
1 — Incumbe ao automobilista:
a) Adquirir o título de estacionamento, definido no artigo anterior.
a.1) o dístico horário será adquirido nos serviços do município a 

divulgar aquando da entrada em vigor do presente regulamento e nos 
estabelecimentos comerciais aderentes.

a.2) outros títulos serão dispensados pelos parcómetros que venham 
a ser instalados;

b) Colocar no interior do veículo junto do para -brisas, de forma bem 
visível e legível do exterior a face do título de estacionamento onde 
consta a hora e o minuto de chegada ao lugar de estacionamento.

2 — Quando o título de estacionamento não estiver colocado da forma 
estabelecida na alínea b) do número anterior presume -se a não existência 
de título válido, conforme n.º 5 do artigo 8.º

Artigo 10.º
Dispensa de título de estacionamento

1 — Está dispensado do título referido no artigo 7.º, o estaciona-
mento de:

a) Veículos de pessoas com mobilidade reduzida, desde que devida-
mente identificados com dístico emitido pelo Instituto da Mobilidade 
e dos Transportes;

b) Motociclos, ciclomotores e velocípedes;
c) Viaturas em operações visivelmente de carga e descarga;
d ) Viaturas das forças policiais e militares e serviços do Estado em 

missão de serviço público;
e) Veículos em missão urgente de socorro;
f ) Veículos propriedade do município do Entroncamento, das Juntas 

de Freguesia da área territorial do Município, de entidades de apoio 
social quando em missão de serviço público e ainda outras entidades a 
analisar casuisticamente pela Câmara.

CAPÍTULO III

Taxa de estacionamento

Artigo 11.º
Taxas

1 — A aquisição do dístico far -se -á mediante o pagamento da taxa 
constante no anexo II.

2 — A taxa será anual devendo os interessados proceder ao seu paga-
mento na Secção de Licenças e Taxas do município, ou por transferência 
bancária para o IBAN PT5000350282 0000000173018 e enviando o 
comprovativo do pagamento para o e -mail taxas@cm -entroncamento.pt

3 — Pela segunda via do dístico horário será paga a taxa constante 
do anexo II.

4 — Ao estacionamento taxado cujo título seja obtido através de 
parcómetros, aplicar -se -ão as taxas constantes da secção II do capítulo VI 
da tabela de taxas não urbanísticas.

TÍTULO III
Fiscalização e sanções

CAPÍTULO I

Fiscalização

Artigo 12.º
Fiscalização

1 — Sem prejuízo da competência atribuída por lei a outras entidades, 
a fiscalização do cumprimento das disposições do presente Regulamento 
compete ao Município do Entroncamento e será exercida através do pes-
soal de fiscalização designado para o efeito, devidamente identificado, 
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em conformidade com o disposto na alínea a) do n.º 3 do artigo 5.º do 
Decreto -Lei n.º 44/2005, de 23 de fevereiro.

2 — Os agentes de fiscalização são identificados através do cartão de 
identificação, emitido pela Câmara Municipal do Entroncamento.

Artigo 13.º
Atribuições dos agentes de fiscalização

Compete especialmente aos agentes de fiscalização:
a) Esclarecer os utilizadores sobre as normas estabelecidas no presente 

Regulamento ou outros normativos legais aplicáveis, bem como sobre 
o funcionamento dos equipamentos instalados;

b) Promover e controlar o correto estacionamento;
c) Zelar pelo cumprimento do presente Regulamento;
d ) Desencadear, nos termos do disposto no presente Regulamento, no 

Código de Estrada e demais legislação complementar, as ações necessárias 
à autuação e eventual bloqueamento e remoção dos veículos em infração;

e) Levantar autos de notícia, nos termos do disposto no artigo 170.º 
e seguintes do Código da Estrada;

f ) Tomar as medidas necessárias para que a remoção de veículos se 
processe em condições de segurança.

CAPÍTULO II

Sanções

Artigo 14.º
Sanções

Sem prejuízo da responsabilidade civil e penal que ao caso couber, 
as infrações ao disposto no presente Regulamento são sancionadas nos 
termos do Código da Estrada.

Artigo 15.º
Estacionamento abusivo

Considera -se estacionamento abusivo o disposto no artigo 163.º do 
Código da Estrada.

Artigo 16.º
Estacionamento proibido de acordo com o previsto 

no Código da Estrada
1 — É proibido o estacionamento:
a) De veículos de categoria diferente daquela para a qual o lugar de 

estacionamento tenha sido exclusivamente afeto, nos termos dos n.os 2 
e 3 do artigo 70.º do Código de Estrada;

b) De veículo que não exiba o título de estacionamento válido da 
respetiva zona ou que não tenha acionado os meios eletrónicos cuja 
utilização é permitida nos termos do presente Regulamento;

c) De veículos destinados à venda de quaisquer artigos ou a publici-
dade de qualquer natureza;

d ) De veículos utilizados para transportes públicos;
e) Por tempo superior ao limite máximo de permanência admitido 

no presente Regulamento.

Artigo 17.º
Remoção do veículo

1 — O veículo indevida ou abusivamente estacionado poderá ser 
removido nos termos do artigo 164.º do Código da Estrada.

2 — As despesas com a remoção e o depósito serão pagas pelo res-
ponsável pelo veículo.

3 — Os veículos removidos só poderão ser entregues ao portador do 
certificado de matrícula, título de registo de propriedade ou documento 
equivalente ou a quem comprove possuir legitimidade para o efeito.

4 — O Município do Entroncamento não responde por eventuais danos 
ocorridos durante o ato de bloqueamento, remoção, e depósito de veículos 
abusivamente estacionados, salvo se praticados com dolo ou negligência.

TÍTULO IV
Disposições finais

Artigo 18.º
Responsabilidade

O Município do Entroncamento não responde por eventuais danos, 
furtos, perdas ou deteriorações dos veículos que se encontrem nas zo-

nas de estacionamento condicionado ou de bens que se encontrem no 
interior dos mesmos.

Artigo 19.º
Esclarecimentos

As dúvidas sobre a aplicação deste Regulamento, do Regulamento 
Específico das Zonas, bem como dos regulamentos que vierem a ser 
criados, serão dirimidas pelo presidente da Câmara Municipal do En-
troncamento.

Artigo 20.º
Entrada em vigor

Após aprovação pela Assembleia Municipal, o presente Regulamento 
entra em vigor dez dias úteis após a sua publicitação no site do municí-
pio em www.cm -entroncamento.pt e em editais colocados nos lugares 
do costume.

Proposta de alteração ao Regulamento e à Tabela 
de Taxas não Urbanísticas

1 — Enquadramento
O Entroncamento é um concelho cuja economia se encontra em mais 

de 80 % dependente do setor terciário, onde o comércio e os serviços 
desempenham o principal papel.

A existência de lugares de estacionamento próximos desses estabe-
lecimentos, dotados de um elevado grau de rotação imposto pelo limite 
de tempo de estacionamento, constitui certamente um fator positivo no 
que respeita à disponibilização de estacionamento de apoio ao comércio 
e serviços.

É indiscutível que um estacionamento regulado significa, em simultâ-
neo, a otimização das condições de circulação, quer de veículos quer de 
peões, um estímulo à utilização de transportes públicos e uma alavanca 
importante no ordenamento urbano visando a melhoria quotidiana da 
qualidade de vida das pessoas.

De acordo com o n.º 2 do artigo 70.º do Código da Estrada, na sua atual 
redação dada pela Lei n.º 72/2013, de 3 de setembro os parques e zonas 
de estacionamento podem ser afetos a veículos de determinada categoria 
e ter utilização limitada no tempo, bem como sujeita ao pagamento de 
uma taxa, nos termos fixados em regulamento.

O município entende pois, ser seu dever intervir em determinados 
locais da cidade que se encontram bastante congestionados e com um 
excesso de viaturas para o espaço efetivamente disponível.

Por isso, entende também, que em determinados locais — a definir 
posteriormente pela Câmara — faz sentido ter uma atuação mais con-
sentânea com esta realidade, passando eventualmente pela limitação 
do tempo de estacionamento em determinadas zonas de estaciona-
mento.

Tal desiderato, conduz -nos à necessidade de alterar a tabela de taxas 
de forma a ser introduzida uma taxa que contemple os custos diretos e 
indiretos suportados pelo município com a gestão desta situação, em 
cumprimento da Lei n.º 53 -E/2006, de 29 de dezembro que aprova o 
Regime Geral das Taxas das Autarquias Locais.

O título de estacionamento é o definido no Regulamento das Zonas 
de Estacionamento Condicionado.

Assim, propõe -se a introdução no capítulo VI — Estacionamento, da 
secção III designada «Zonas de Estacionamento Condicionado» cujo 
artigo 1.º se refere à taxa a pagar pela aquisição do «dístico horário» 
conforme definido no artigo 8.º do Regulamento das Zonas de Estacio-
namento Condicionado.

2 — Método de fundamentação das taxas
De acordo com o princípio da equivalência jurídica — artigo 4.º da 

Lei n.º 53 -E/2006, de 29 de dezembro (Regime Geral das Taxas das 
Autarquias Locais — RGTAL), — o valor das taxas das autarquias 
locais é fixado tendo em conta o princípio da proporcionalidade, não 
devendo ultrapassar o custo da atividade pública local ou o benefício 
auferido pelo particular.

No número dois do mesmo artigo admite -se que as taxas, respeitando 
a necessária proporcionalidade, podem ser fixadas com base em critérios 
de desincentivo à prática de certos atos ou operações.

Neste sentido, a seguir se procede a uma sucinta explanação da meto-
dologia adotada na mencionada fundamentação económico -financeira, 
constante dos quadros que integram o presente documento, de modo a 
permitir uma melhor compreensão dos mesmos.
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Estimação do custo da contrapartida
O custo da contrapartida associada a cada taxa resultou da aplicação 

da seguinte fórmula:
CC = Tm × CMOD + Tm × AM + Tm × FSE + Tm × CIND

CC — Custo da contrapartida associado a cada taxa;
TM — Tempo médio de execução das tarefas associadas a cada taxa, 

em minutos;
CMOD — Custo da mão -de -obra direta, por minuto;
CAM — Amortizações de cada centro de custo principal respetivo, 

por minuto;
CFSE — Fornecimentos e serviços de terceiros, por minuto;
CIND — Custo da mão -de -obra direta, + Amortizações + FSE dos 

centros auxiliares, por minuto O CMOD — Custo/minuto em Mão -de-
-obra direta, foi estimado considerando o valor da remuneração por 
minuto dos funcionários.

O CAM — Custo/minuto com as amortizações.
O CFSE — Custo/minuto com FSE (Eletricidade + Conservação e 

Reparação + Limpeza +Encargos Financeiros).
O CIND — Custos Indiretos/ minuto, que resultam da repartição 

pelos centros de custos principais dos custos de mão -de -obra direta, 
dos custos com FSE e dos custos das amortizações dos centros de 
custos auxiliares.

Taxas propostas
De acordo com a metodologia seguida, o valor das taxas agora definido 

teve em conta o referencial de base (custo da contrapartida) multipli-
cado pelo coeficiente de benefício do requerente e pelo coeficiente de 
incentivo/desincentivo.

Nas taxas em que o coeficiente de benefício é determinante na fixação 
do seu quantitativo (casos em que o coeficiente de benefício é superior 
a um), a estimativa do custo da contrapartida serve como um valor 
referencial, permitindo ainda dar -se expressão/tradução numérica ao 
benefício do particular.

Ora, quando o Regime Geral das Taxas das Autarquias Locais esta-
belece que o valor da taxa não poderá ser superior ao custo da atividade 
local ou ao benefício auferido pelo particular, está a permitir indexar 
taxas ao benefício que o município entende que se refletirá na esfera do 
particular ao potenciar situações geradoras de rentabilidade, sem que, no 
entanto, seja possível, como é evidente, a quantificação desse benefício, 
que poderá divergir de particular para particular em função da sua capa-
cidade de aproveitamento e de geração/produção de rendimento.

Assim sendo, por potenciar rentabilidade, os municípios poderão 
exigir o pagamento de taxas que incidem sobre utilidades prestadas 
aos particulares, em respeito pelo princípio da prossecução do interesse 
público local e visando a satisfação das necessidades financeiras das 
autarquias locais e a promoção de finalidades sociais e de qualificação 
urbanística, territorial e ambiental.

Por outro lado, refere -se que o valor da taxa poderá suportar um coefi-
ciente de incentivo /desincentivo consoante se pretenda estimular/retrair 
a ocorrência de determinada prática ou comportamento, assumindo este 
coeficiente valor inferior ou superior a um, respetivamente.

Os coeficientes de benefício e de incentivo/desincentivo então defi-
nidos visam traduzir de uma forma consistente as estratégias políticas 
municipais, nos termos que melhor constam, para cada taxa específica, 
dos quadros que se seguem.

A aplicação desta metodologia tem a vantagem de tornar mais explí-
citas as opções feitas quando se fixam os valores das taxas, favorece o 
controlo político sobre os valores propostos e realça as correções que 
necessitam de ser introduzidas no valor das mesmas.

Importará ainda referenciar que na fixação do valor das taxas se 
privilegiou a manutenção das opções políticas subjacentes à fixação 
dos valores das taxas atuais. 
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 Taxas propostas 

Capítulo VI Estacionamento
A — Total custos
diretos + custos 

indiretos
B — Coeficiente 

benefício
C — Coeficiente

incentivo/
desincentivo

D = A × B × C Taxa proposta
Secção III Zonas de estacionamento condicionado (a)

1. Dístico horário . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10,30 1,00 1,00 10,30 10,30
2. Dístico horário — 2.ª via . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10,30 1,00 1,00 10,30 10,30

 O dístico horário constitui um título de estacionamento que pelas suas 
próprias características, tem como finalidade constituir um instrumento 
de medida do tempo.

Dada a especificidade da matéria, e atendendo ao facto de que a 
limitação é intrínseca ao próprio documento e ao regulamento que 
o sustenta, entende -se fazer refletir unicamente o custo do processo, 
donde sobressaem os encargos com a fiscalização, visto que o processo 
só funciona se existir um controlo adequado do cumprimento dos nor-
mativos. Na verdade a fixação de um limite de tempo de utilização do 
espaço constitui -se no fluxo diretor do sistema, razão pela qual a Câmara 
entende considerar neutros o benefício para o utilizador abstendo -se de 
incentivar ou desincentivar a respetiva utilização. 
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 MUNICÍPIO DE LAMEGO

Aviso n.º 9631/2014
Para cumprimento do estipulado na alínea b) do n.º 1 do artigo 37.º da 

Lei n.º 12 -A/2008, de 27 de fevereiro, se faz público que, na sequência 
do meu despacho de 3 de julho de 2014, no uso da competência que 
me confere a alínea a), n.º 2, do artigo 35.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de 
setembro, e na sequência do procedimento concursal comum, para um 
lugar da categoria de Técnico Superior, área de Zootecnia, Referência A, 
na modalidade de contrato de trabalho em funções públicas por tempo 
indeterminado, aberto através do aviso n.º 1283/2014, publicado no 
Diário da República n.º 20, de 29 de janeiro de 2014, contratei, Rui 
Manuel Silva Mesquita, para a categoria de Técnico Superior, da carreira 
de Técnico Superior, correspondente à 2.ª posição remuneratória da ca-
tegoria e ao nível remuneratório 15 da tabela remuneratória única, pelo 
montante pecuniário de 1.201,48 € (mil duzentos e um euros e quarenta 
e oito cêntimos), com efeitos a partir 14 de julho de 2014.

Para efeitos do estipulado nos n.os 2 e 3 do artigo 73.º da RCTFP, apro-
vado pela Lei n.º 59/2008, de 11 de setembro, conjugados com os n.os 3 
e seguintes do artigo 12.º da Lei n.º 12 -A/2008, de 27 de fevereiro, nos 
termos do já referido despacho, nomeei para júri do período experimental 
os seguintes elementos, Presidente: Dr. Hélder João Pereira dos Santos, 
Chefe do Serviço de Veterinária Municipal. Vogais efetivos: Dr. Luis 
Carlos Pereira da Silva, Chefe da Divisão Administrativa e de Coordena-
ção e Dra. Andreia Costa e Sousa Hoffmann Castela, Técnica Superior.

8 de julho de 2014. — O Presidente da Câmara, Francisco Manuel 
Lopes, Eng.

307986515 

 Aviso n.º 9632/2014
Para cumprimento do estipulado na alínea b) do n.º 1 do artigo 37.º da 

Lei n.º 12 -A/2008, de 27 de fevereiro, se faz público que, na sequência 
do meu despacho de 8 de julho de 2014, no uso da competência que me 
confere a alínea a), n.º 2, do artigo 35.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de se-
tembro, e na sequência do procedimento concursal comum, para um lugar 
da categoria de Assistente Operacional, área de Jardineiro, Referência D, 
na modalidade de contrato de trabalho em funções públicas por tempo in-
determinado, aberto através do aviso n.º 1283/2014, publicado no Diário 
da República n.º 20, de 29 de janeiro de 2014, contratei, Joaquim Jorge 
Pereira Cardoso, para a categoria de Assistente Operacional, da carreira 
de Assistente Operacional, correspondente à 1.ª posição remuneratória 
da categoria e ao nível remuneratório 1 da tabela remuneratória única, 
pelo montante pecuniário de 485 € (quatrocentos e oitenta e cinco euros), 
com efeitos a partir 14 de julho de 2014.

Para efeitos do estipulado nos n.os 2 e 3 do artigo 73.º da RCTFP, apro-
vado pela Lei n.º 59/2008, de 11 de setembro, conjugados com os n.os 3 
e seguintes do artigo 12.º da Lei n.º 12 -A/2008, de 27 de fevereiro, nos 
termos do já referido despacho, nomeei para júri do período experimental 
os seguintes elementos, Presidente: Eng.º Jorge Paulo Barbosa da Eira, 
Chefe da Divisão de Ambiente e Serviços Urbanos. Vogais efetivos: 
Eng.º Luis Miguel Pires de Paiva Cardoso Pinto, Técnico Superior e 
Eng.º Pedro Miguel Nunes Fragueiro, Técnico Superior.

8 de julho de 2014. — O Presidente da Câmara, Francisco Manuel 
Lopes, Eng.

307986483 

 MUNICÍPIO DA MARINHA GRANDE

Edital (extrato) n.º 783/2014

Discussão pública — Alteração ao Alvará 
de Loteamento N.º 5/1984

Álvaro Manuel Marques Pereira, Presidente da Câmara Municipal da 
Marinha Grande, torna público que, nos termos do n.º 2 do artigo 27.º do 
Decreto -Lei n.º 555/99, de 16/12, alterado pelo Decreto -Lei n.º 26/2010, 
de 30/03, e pela Lei n.º 28/2010, de 02/09, encontra -se aberto o período 
de discussão pública relativo à alteração à licença da operação de lote-
amento titulada pelo Alvará n.º 5/1984, emitido em 5/3/1984, referente 
ao prédio sito em Avenida Vítor Galo, freguesia e concelho de Marinha 
Grande, de que é titular Sociedade de Representações A. Gonçalves, L.da, 
apresentada pelo titular do alvará, pelo período de 15 dias. A alteração 
incide sobre os lotes constituídos com os números 5 e 8, visando o au-
mento das áreas de implantação, de construção, do número de fogos e 
respetivos lugares de estacionamento. Os interessados podem consultar 
o respetivo processo, com o n.º 118/12, na Área de Atendimento e Apoio 
Administrativo da Divisão de Ordenamento do Território, no Edifício 
da Câmara Municipal, sito na Praça Guilherme Stephens, todos os dias 
úteis, das 9h00 às 13h00 e das 14h00 16h00, e solicitar, por escrito, 
esclarecimentos ou informação adicional.

11 de agosto de 2014. — O Presidente da Câmara Municipal, Álvaro 
Manuel Marques Pereira.

308030691 
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 MUNICÍPIO DE MOGADOURO

Aviso n.º 9633/2014

Discussão Pública da Alteração ao Regulamento de Feiras 
e Mercados do Município de Mogadouro

Evaristo António Neves, na qualidade de Vice Presidente da Câmara 
Municipal de Mogadouro, torna público que nos termos do artigo 241.º da 
Constituição da República Portuguesa, no uso das competências que lhe 
são atribuídas pela alínea t) do n.º 1 do artigo 35.º da Lei n.º 75/2013 de 
12 de setembro, e em cumprimento do disposto no artigo 118.º do Código 
do Procedimento Administrativo, e na sequência da deliberação tomada 
pela Câmara Municipal em reunião ordinária realizada em 22 de julho de 
2014, se encontra em apreciação pública, por um período de 30 dias, alte-
ração ao Regulamento de Feiras e Mercados do Município de Mogadouro.

Durante os 30 dias, a contar da data de publicação desta alteração ao 
regulamento no Diário da República, 2.ª Série, podem quaisquer interes-
sados, devidamente identificados, dirigir, por escrito, as suas sugestões 
fundamentadas ao Presidente da Câmara Municipal de Mogadouro, 
Largo do Convento de São Francisco, 5200 -244 Mogadouro.

A referida alteração ao Regulamento encontra -se ainda patente, du-
rante o prazo indicado, para consulta, na Divisão dos Serviços Integrados 
da Presidência, durante o horário de expediente, bem como no sítio da 
internet, www.mogadouro.pt.

Para conhecimento geral, publica -se o presente aviso e outros de igual 
teor que vão ser afixados nos lugares de estilo na área do Município.

18 de agosto de 2014. — O Vice -Presidente da Câmara Municipal, 
Evaristo António Neves.

Alteração ao Regulamento de Feiras e Mercados 
do Município de Mogadouro

Preâmbulo
Com o presente Regulamento publicado no Diário da República, 

2.ª série — N.º 212, de 5 de novembro de 2007, a Câmara Municipal de 
Mogadouro visou, ordenar todo o tipo de comércio a retalho efetuado no 
Município de Mogadouro. A distinção entre comércio a retalho e a grosso, 
bem como a distinção conceptual entre feiras e mercados permite uma 
abordagem jurídica objetiva e clara do objeto deste Regulamento.

Face às necessidades específicas, deste tipo de atividade, a Câmara 
Municipal de Mogadouro, deliberou aprovar a presente alteração ao 
Regulamento, ao abrigo do artigo 241.º da Constituição da Republica 
Portuguesa e do estabelecido na alínea g) do n.º 1 do artigo 25.º e na 
alínea k) do n.º 1 do artigo 33.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro.

Artigo 1.º
O artigo 25.º do Regulamento passa a ter a seguinte redação:

«Artigo 25.º
[...]

1 — Para efeito de aplicação do presente Regulamento consideram-
-se as seguintes feiras:

a) Na sede do Município de Mogadouro, a feira realiza -se todos os 
dias 2 e 16 de cada mês, passando para o dia imediato se esses dias 
coincidirem com domingos ou feriados;

b) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
c) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2 —  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .»

Artigo 2.º
Entrada em vigor

A alteração presente regulamento entra em vigor no dia útil seguinte 
após a data da sua publicação no Diário da República.

208037025 

 MUNICÍPIO DE MONFORTE

Aviso n.º 9634/2014

Despacho de designação
Gonçalo Nuno Ribeiro Brandão Amanso Pataca Lagem, Presidente 

da Câmara Municipal de Monforte, no uso da competência que me é 

conferida pela alínea a), n.º 2, do artigo 35.º, da Lei n.º 75/2013, de 
12 de setembro, em conformidade com o disposto no artigo 21.º, da 
Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro, alterada pelas Leis n.os 51/2005, de 30 
de agosto, 64 -A/2008, de 31 de dezembro, 3 -B/2010, de 28 de abril e 
64/2011, de 22 de dezembro, adaptada à administração local pela Lei 
n.º 49/2012, de 29 de agosto, e considerando que:

O procedimento concursal para provimento do cargo de direção inter-
média de 3.º grau — Unidade Orgânica Flexível de 3.º Grau, Sociocultu-
ral, Educação e Desporto, previsto no mapa de pessoal a iniciar funções 
em 2014 do Município de Monforte, aberto por aviso n.º 6732/2014, 
publicado no Diário da República, 2.ª série, parte J1, n.º 106, de 03 
de junho de 2014, divulgado na (BEP) Bolsa de Emprego Público no 
mesmo dia e publicitado no Diário de Noticias em 04 de junho do mesmo 
ano, se encontra concluído, tendo sido cumpridas todas as formalidades 
legais inerentes.

Nestes termos e tendo por base os métodos de seleção aplicados 
e constantes do aviso de abertura, o Júri propôs, por unanimidade, a 
nomeação de Teresa de Jesus Barrenho Cunha Sardinha para o cargo 
de Dirigente Intermédio de 3.º Grau, da Unidade Orgânica Flexível de 
3.º Grau, Sociocultural, Educação e Desporto e, considerando que o 
único candidato admitido a concurso possui as competências adequadas 
ao lugar a prover, sendo detentora de um bom currículo profissional 
e ter realizado uma entrevista pública de seleção que se revelou num 
nível muito bom de desempenho e conhecimento das competências 
em avaliação.

Homologuei a proposta de nomeação a que se refere o n -º 6, do 
artigo 21.º, do citado diploma legal, por Despacho de 10 de julho de 
2014.

Nomeio, em regime de comissão de serviço, por três anos, ao abrigo 
do disposto no n.º 9, do artigo 21.º, da Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro, na 
sua atual redação, no cargo de Dirigente Intermédio de 3.º Grau — Uni-
dade Orgânica Flexível de 3.º Grau, Sociocultural, Educação e Desporto, 
a licenciada Teresa de Jesus Barrenho Cunha Sardinha, técnica superior 
na área de Animação Sociocultural do mapa de pessoal do Município 
de Monforte.

1 de agosto de 2014. — O Presidente da Câmara, Gonçalo Nuno 
Lagem.

Nota curricular
Dados Pessoais:
Nome: Teresa de Jesus Barrenho Cunha Sardinha
Data de Nascimento: 09/10/1962
Naturalidade: Monforte

Formação Académica:
Licenciatura em Animação Sociocultural no Instituto Politécnico de 

Portalegre, com média final de 14 valores;
Curso de Inglês — Instituto Politécnico de Portalegre
Curso de Espanhol — Nível Elementar ano letivo 2005/2006
11.º Ano de Escolaridade “Artes Visuais — Introdução às Artes Plás-

ticas, Design e Arquitetura”, média final de 12 valores;
Curso de Preparação de Técnicos Auxiliares de Biblioteca e Serviço 

de Documentação — Nível 3, com a classificação de 13 valores;

Formação Profissional:
Encontro de Animação Sociocultural; O perfil, a Profissão e os Es-

tatutos do Animador; Congresso Internacional de turismo do Alentejo, 
Património do Tempo; Jornadas de Animação Sociocultural, Mediação 
Multidisciplinar e Desenvolvimento Social; Catalogação e Indexação; 
Rececionistas de Postos de Turismo; Multimédia Ambiente 99; Texto 
com Livro e Leitura para Crianças; Tecnologias da Informação Internet; 
Técnicas de Gestão de Biblioteca e Documentação; Construir e Intervir 
no Património Religioso; Liderança de Equipas para Resultados; Patri-
mónio e Turismo; Roteiros e Percursos; Legislação Turística; Regime 
Jurídico da Autarquias Locais e Estatuto das Entidades Intermunicipais; 
Avaliação, Negociação e contratualização no âmbito do SIADAP; Lide-
rança em situação de crise — Gestão Estratégica com a Equipa.

308011356 

 Aviso n.º 9635/2014

Despacho de designação
Gonçalo Nuno Ribeiro Brandão Amanso Pataca Lagem, Presidente 

da Câmara Municipal de Monforte, no uso da competência que me é 
conferida pela alínea a), n.º.2, do artigo 35.º, da Lei n.º 75/2013, de 
12 de setembro, em conformidade com o disposto no artigo 21.º, da 
Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro, alterada pelas Leis n.os 51/2005, de 
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30 de agosto, 64 -A/2008, de 31 de dezembro, 3 -B/2010, de 28 de abril 
e 64/2011, de 22 de dezembro, adaptada à administração local pela Lei 
n.º 49/2012, de 29 de agosto, e considerando que:

O procedimento concursal para provimento do cargo de direção in-
termédia de 3.º grau — Unidade Orgânica Flexível de 3.º Grau, Admi-
nistrativa e Financeira, previsto no mapa de pessoal a iniciar funções 
em 2014 do Município de Monforte, aberto por aviso n.º 6732/2014, 
publicado no Diário da República, 2.ª série, parte J1, n.º 106, de 03 de 
junho de 2014, divulgado na (BEP) Bolsa de Emprego Público no mesmo 
dia e publicitado no Diário de Noticias em 04 de junho do mesmo ano, 
se encontra concluído, tendo sido cumpridas todas as formalidades 
legais inerentes.

Nestes termos e tendo por base os métodos de seleção aplicados 
e constantes do aviso de abertura, o Júri propôs, por unanimidade, a 
nomeação de Luís Miguel Sousa Parreiras para o cargo de Dirigente 
Intermédio de 3.º Grau, da Unidade Orgânica Flexível de 3.º Grau, Ad-
ministrativa e Financeira e, considerando que o único candidato admitido 
a concurso possui as competências adequadas ao lugar a prover, sendo 
detentor de um bom currículo profissional e ter realizado uma entrevista 
pública de seleção que se revelou num nível muito bom de desempenho 
e conhecimento das competências em avaliação.

Homologuei a proposta de nomeação a que se refere o n.º 6, do ar-
tigo 21.º, do citado diploma legal, por Despacho de 10 de julho de 
2014.

Nomeio, em regime de comissão de serviço, por três anos, ao abrigo 
do disposto no n.º 9, do artigo 21.º, da Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro, na 
sua atual redação, no cargo de Dirigente Intermédio de 3.º Grau — Uni-
dade Orgânica Flexível de 3.º Grau, Administrativa e Financeira, o 
licenciado Luís Miguel Sousa Parreiras, Técnico Superior na área de 
Gestão do mapa de pessoal do Município de Monforte.

1 de agosto de 2014. — O Presidente da Câmara, Gonçalo Nuno 
Lagem.

Nota curricular
Dados Pessoais:
Nome: Luís Miguel Sousa Parreiras
Data de Nascimento: 20/06/1973
Naturalidade: Monforte

Formação Académica:
Licenciatura em Gestão Estratégica na Escola Superior de Tecnologia 

e Gestão de Portalegre, com média final de 12 valores;
Bacharelato em Gestão Estratégica na Escola Superior de Tecnologia 

e Gestão de Portalegre, com média final de 12 valores;
Curso Técnico -Profissional de Contabilidade e Gestão na Escola 

Secundária de S. Lourenço, com a classificação final de 12 valores.

Formação Profissional:
Contabilidade Autárquica; Princípios de Direito Comunitário e Fun-

dos Estruturais; Curso de Programa Operacional Regional do Alentejo; 
Código do Procedimento Administrativo; Reforma da Tributação do 
Património; POCAL; Novo Regime de Vínculos, Carreiras e Remunera-
ções da Administração Pública; O Novo Código da Contratação Pública: 
Curso de Entrevista de Avaliação de Competências; (EAC); Avaliação, 
Negociação e Contratualização de Objetivos no Âmbito do SIADAP; 
Regime Jurídico das Autarquias Locais e Estatuto das Entidades Inter-
municipais; Enquadramento Legal das Finanças Locais.

308011161 

 MUNICÍPIO DE PAREDES

Aviso n.º 9636/2014

Alteração por Adaptação do Plano de Urbanização de Gandra
Celso Manuel Gomes Ferreira, Presidente da Câmara Municipal do 

Concelho de Paredes:
Torna público, nos termos da alínea d), do n.º 4 do artigo 148.º, do 

Decreto -Lei n.º 380/99, de 22 de setembro, na redação mais recente, 
designadamente o Decreto -Lei n.º 46/2009, de 20 de fevereiro, que, 
sob proposta da Câmara Municipal (6 de junho de 2014), a Assembleia 
Municipal de Paredes aprovou, na sua reunião de 27 de junho de 2014, 
a alteração por adaptação do Plano de Urbanização de Gandra, que se 
publica.

A adaptação decorre da entrada em vigor da revisão do Plano Diretor 
Municipal de Paredes, que teve lugar no dia 23 de maio de 2014 e versa 
sobre todos os elementos que constituem o plano.

As alterações introduzidas abrangem várias temáticas, designada-
mente a classificação e qualificação do solo, terminologias, regime de 
edificabilidade e simbologias.

30 de julho de 2014. — O Presidente da Câmara, Celso Manuel 
Gomes Ferreira (Dr.)

Ata
Na sessão ordinária da Assembleia Municipal de Paredes, realizada 

no dia 27 de junho de 2014, após discussão da proposta da Câmara 
Municipal de Paredes, relativa à “alteração por adaptação do Plano 
de Urbanização de Gandra”, previamente enviada a todos os senhores 
membros da Assembleia Municipal, e nos termos do disposto na legisla-
ção aplicável, o Presidente da Assembleia Municipal colocou a referida 
proposta a votação, tendo a mesma sido Aprovada por Unanimidade dos 
quarenta e três (43) membros presentes.

O Presidente da Assembleia Municipal, José Augusto Granja da 
Fonseca.

Regulamento do Plano de Urbanização de Gandra

CAPÍTULO I

Disposições Gerais

Artigo 1.º
Objeto e âmbito

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Artigo 2.º
Enquadramento Jurídico

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Artigo 3.º
Vinculação

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Artigo 4.º
Composição do Plano

O Plano é constituído pelos seguintes elementos:
Regulamento;
Planta de Zonamento;
Planta anexa à planta de Zonamento;
Planta de Condicionantes;
Planta anexa à planta de Condicionantes.

A Planta Anexa à Planta de Condicionantes deverá ser atualizada 
anualmente pela Câmara Municipal no que se refere às áreas florestais 
percorridas por incêndio, de acordo com a informação validada pela 
entidade com competência sobre esta matéria, seguindo os procedimentos 
definidos no RJIGT.

O Plano é acompanhado por:
Relatório;
Programa, prevendo a execução das intervenções municipais, bem 

como os respetivos meios de financiamento.

Artigo 5.º
Conceitos e Definições e Siglas

Para efeitos de interpretação e de aplicação do presente plano são 
adotados os conceitos técnicos de ordenamento estabelecidos no Decreto-
-Regulamentar n.º 9/2009, de 29 de maio e os conceitos, as definições 
e as siglas seguintes:

Área de impermeabilização — corresponde ao somatório da área 
de implantação dos edifícios de qualquer tipo e das áreas de solos pa-
vimentados com materiais impermeáveis ou que propiciem o mesmo 
efeito, designadamente em arruamentos, estacionamentos, equipamentos 
desportivos e logradouros.

Área edificada consolidada em solo rural — corresponde a uma área 
que se encontra estabilizada em termos de infraestruturação, energia 
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elétrica e via pública pavimentada com largura mínima de 4 metros, e 
edificada em, pelo menos, dois terços da área do seu perímetro, cor-
respondendo a uma linha poligonal fechada que, englobando todos os 
edifícios que não distem mais de 50 metros entre si, delimite a menor 
área possível, a qual consta do Plano Municipal de Defesa da Floresta 
Contra Incêndio (PMDFCI).

Área total do terreno — corresponde ao somatório das áreas de um 
prédio, ou prédios, qualquer que seja o uso preconizado do solo sobre 
o qual incide a operação urbanística.

Área potencial — Área cujo potencial geológico carece de um apro-
fundar do seu conhecimento, tendo em vista as funções desempenhadas 
pelos recursos geológicos ou sitas em unidade geológica em que os 
estudos existentes, ou a realizar, possibilitam inferir a existência de 
recursos passíveis de exploração sendo esta previsível ou até pretendida. 
Em alguns casos, estas áreas foram já objeto, ou é previsível que o sejam, 
de contratos de pesquisa e prospeção.

Área de salvaguarda de exploração — Área de reconhecido potencial 
geológico passível de dar origem a diferentes figuras que possibilitem 
o aproveitamento direto dos recursos geológicos existentes, em função 
do critério de necessidade e ou oportunidade.

Área de recuperação — Área abandonada como resultado do termo da 
exploração ou outra qualquer causa, que deverá ser objeto de medidas 
de recuperação paisagística, nos termos da legislação em vigor, tendo 
em vista a requalificação dos terrenos para o uso florestal ou outro 
compatível com a vocação dominante dos solos adjacentes.

CAOP — Carta Administrativa Oficial de Portugal (Versão 2013).
Comércio — engloba as atividades consideradas na Classificação das 

Atividades Económicas (CAE), conforme legislação aplicável.
EEM — Estrutura Ecológica Municipal
Escritório — engloba as instalações destinadas às atividades consi-

deradas na CAE, conforme legislação aplicável.
Espaço de colmatação — Espaço não edificado, localizado entre 

edifícios existentes e licenciados (preexistentes), que não distem mais 
de 50 metros entre si, situados na mesma frente urbana.

Espécies exóticas — são espécies que vivem fora da área de distribui-
ção nativa, que tenha sido introduzida de forma acidental ou intencional 
pela atividade humana, podendo ou não ser prejudicial para o ecossistema 
em que é introduzido.

G.A.P — Gabinete de Arqueologia e Património.
Habitação coletiva — é o imóvel destinado a alojar mais do que um 

agregado familiar, independentemente do número de pisos e servido por 
circulações comuns entre os vários fogos e a via pública.

Habitação tipo unifamiliar — é o imóvel destinado a alojar até dois 
agregados familiares.

Habitação unifamiliar — é o imóvel destinado a alojar um agregado 
familiar.

Indústria — é a atividade considerada na CAE, conforme legislação 
aplicável.

Património arqueológico — enquanto fonte da memória coletiva e 
instrumento de estudo histórico e científico, é constituído por todos os 
vestígios, bens e outros indícios da existência do homem no passado, 
cuja preservação e estudo permitam traçar a história da humanidade e a 
sua relação com o ambiente e cuja principal fonte de informação resulta 
de escavações, de descobertas e de outros métodos de pesquisa relacio-
nados com o homem e o ambiente que o rodeia. Integram o património 
arqueológico estruturas, construções, agrupamentos arquitetónicos, 
sítios valorizados, bens imóveis e monumentos de outra natureza, bem 
como o respetivo contexto, quer estejam localizados no solo ou em 
meio submerso.

PMDFCI — Plano Municipal de Defesa da Floresta Contra Incêndios;
PROFT — Plano Regional de Ordenamento Florestal do Tâmega.
Obras de construção — as obras de criação de novas edificações.
Obras de reconstrução — as obras de construção subsequentes à 

demolição total ou parcial de uma edificação preexistente, das quais 
resulte a reconstituição da estrutura das fachadas, da altura da fachada 
e do número de pisos, no mesmo local.

Obras de alteração — as obras de que resulte a modificação das 
características físicas de uma edificação preexistente ou sua fração, 
designadamente a respetiva estrutura resistente, o número de fogos ou 
divisões interiores, ou a natureza e cor dos materiais de revestimento 
exterior, sem aumento da área de pavimento ou de implantação ou da 
cércea.

Obras de conservação — as obras destinadas a manter uma edifi-
cação nas condições preexistentes à data da construção, reconstrução, 
ampliação ou alteração, designadamente as obras de restauro, reparação 
ou limpeza.

RAN — Reserva Agrícola Nacional
REN — Reserva Ecológica Nacional
RJIGT — Regime Jurídico dos Instrumentos de Gestão Territorial
Semicave — Pelo menos uma das fachadas da cave não está enterrada.

Serviço — engloba as atividades consideradas na CAE, e demais 
legislação aplicável.

SRH — Sub -região homogénea.
UOPG — Unidades Operativas de Planeamento e Gestão
Plano de Pormenor — é o plano municipal de ordenamento do terri-

tório definido com esta designação na legislação aplicável.
Turismo — engloba as atividades turísticas previstas na lei aplicável.

CAPÍTULO II

Servidões Administrativas e Restrições
de Utilidades Públicas

Artigo 6.º
Identificação

No território municipal são observadas as seguintes servidões admi-
nistrativas e restrições de utilidade pública vigentes em cada momento, 
as quais se regem pelo disposto na legislação aplicável, mesmo que não 
assinaladas na Planta de Condicionantes:

Recursos Hídricos:
Leitos dos cursos de água e Margens;
Zonas inundáveis.

Recursos Agrícolas e Florestais:
Reserva agrícola nacional (RAN);
Áreas florestais percorridas por incêndios;
Perigosidade de incêndio florestal (Alta e Muito Alta);

Recursos Ecológicos:
Reserva ecológica nacional (REN);
Leitos dos cursos de água, integrados na REN.

Infraestruturas:
Abastecimento de água;
Drenagem de águas residuais;
Rede elétrica;
Rede rodoviária nacional e regional;
Estradas e caminhos municipais.

A eficácia das disposições escritas e gráficas constantes dos diplomas 
legais e regulamentares relativos às servidões administrativas e restrições 
de utilidade pública referidas no n.º 1, do presente artigo, não se altera 
na eventual ocorrência de omissões na planta de condicionantes ou na 
Planta de Condicionantes, prevalecendo as referidas disposições em 
caso de discrepância com os elementos gráficos e escritos integrantes 
do presente plano.

As áreas submetidas a servidões administrativas e restrições de utili-
dade pública serão atualizadas, periodicamente, pela Câmara Municipal, 
nos termos do disposto na legislação aplicável.

Artigo 7.º
Regime

Nas áreas abrangidas por servidões administrativas e restrições de uti-
lidade pública, os respetivos regimes legais aplicam -se, conjuntamente, 
com a disciplina de uso, ocupação e transformação do solo estabelecida 
pelo presente plano, prevalecendo sobre esta quando forem material-
mente mais restritivos, mais exigentes ou mais condicionadores e sem 
dispensa da tramitação processual neles previstos.

Em áreas integradas na REN são admissíveis como usos compatíveis 
com o uso dominante todas as ações permitidas a título excecional no 
regime daquela reserva, sem prejuízo de, quando se tratar de ações que 
também sejam objeto de disposições específicas no presente plano, 
estas terem de ser acatadas, cumulativamente, com as previstas naquele 
regime legal.

Artigo 8.º
Recursos Hídricos

Sem prejuízo dos condicionamentos legais à edificação nas áreas 
inundáveis, os leitos dos cursos de água beneficiam de margens com uma 
largura de 10 metros, contadas a partir da linha limite do leito.

O traçado dos leitos dos cursos de água ocultos/entubados demarcados 
na Planta de Condicionantes é indicativo, pelo que o licenciamento de 
intervenções nestas áreas carece de confirmação no local.
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Mediante autorização da entidade de tutela podem ser autori-
zadas nas margens e leitos dos cursos de água: obras hidráulicas, 
incluindo obras de consolidação e proteção, captação e rejeição 
(infraestruturas de saneamento básico), instalação de travessias aé-
reas ou subterrâneas, ecovias e demais intervenções previstas na 
legislação aplicável.

Artigo 9.º
Zonas Inundáveis

Nas zonas inundáveis não é admitida a construção de novos edifícios, 
salvo nas áreas urbanas consolidadas e em espaços de colmatação, ou 
para a substituição de edifício em situação legal e de compromissos 
aprovados e em vigor.

A construção prevista no número anterior fica sujeita ao cumprimento 
das seguintes condições:

Nos espaços não edificados só são admitidos pavimentos que garantam 
a permeabilidade do solo;

A cota do piso inferior tem de ser superior à cota local da máxima 
cheia conhecida.

CAPÍTULO III

Uso do Solo

SECÇÃO I

Classificação e Qualificação do solo

Artigo 10.º
Classificação do solo

A área abrangida pelo presente plano reparte -se pelas duas clas-
ses básicas de solo legalmente estabelecidas: solo urbano e solo 
rural.

As categorias e subcategorias que materializam a qualificação 
de cada uma das classes de solo são as estabelecidas nos artigos 
seguintes.

Artigo 11.º
Qualificação do Solo Rural

O solo rural é qualificado no seu conjunto de acordo com as seguintes 
categorias e subcategorias:

Espaço Agrícola;
Espaço de Uso Múltiplo Agrícola e Florestal.

Espaço de Equipamentos e Outras Ocupações Compatíveis com o 
Solo Rural, integrando as subcategorias:

Área de Enquadramento Paisagístico.

Artigo 12.º
Qualificação do Solo Urbano

O solo urbano integra as seguintes categorias operativas identificadas 
na Planta de Zonamento:

Solo urbanizado, correspondendo ao solo dotado de infraestruturas 
urbanas e servido por equipamentos de utilização coletiva;

Em função do uso dominante, o solo urbano integra as seguintes 
categorias e subcategorias:

Solo urbanizado;
Espaço Central.

Espaço Residencial, integrando as subcategorias:
Área Residencial de Média Densidade — Nível 1;
Área Residencial de Média Densidade — Nível 2;
Área Residencial de Média Densidade — Nível 3;
Área Residencial de Baixa Densidade.

Espaço de Atividades Económicas — Área de Atividades Económicas
Espaço de Uso Especial — Área de Equipamentos
Espaço Verde, integrando as subcategorias:
Área Verde de Utilização Coletiva;
Área Verde de Proteção e Enquadramento.

SECÇÃO II

Disposições Comunas ao Solo Rural e ao Solo Urbano

SUBSECÇÃO I

Usos e atividades

Artigo 13.º
Compatibilidade de Usos e Atividades

Em qualquer prédio só poderão ser autorizadas atividades compa-
tíveis com o uso dominante e estatuto de utilização estabelecidos no 
presente plano para a categoria ou subcategoria de espaço em que se 
localizem.

São razões suficientes de incompatibilidade os usos que provoquem 
o agravamento das condições ambientais e urbanísticas, fundamentando 
a recusa de licença de realização de operação urbanística ou autorização 
de utilizações, ocupações ou atividades que, designadamente:

Deem lugar à produção de ruídos, fumos, cheiros ou resíduos que 
afetem a tranquilidade ou as condições de salubridade da área envolvente;

Perturbem gravemente as condições de trânsito e estacionamento 
ou provoquem movimentos de cargas e descargas que prejudiquem as 
condições de utilização da via pública e o ambiente local;

Acarretem riscos naturais ou tecnológicos;
Prejudiquem a salvaguarda e a valorização do património classificado 

ou de reconhecido valor cultural, paisagístico ou ambiental;
Correspondam a outras situações de incompatibilidade que a lei es-

pecífica considere como tal.

Artigo 14.º
Preexistências

Para efeitos do presente plano consideram -se preexistências as ativi-
dades, explorações, instalações, edificações, equipamentos ou quaisquer 
atos que cumpram, à data da entrada em vigor da primeira Revisão do 
Plano Diretor Municipal, qualquer das seguintes condições:

Não careçam de qualquer licença, aprovação ou autorização, nos 
termos do disposto na legislação aplicável;

Estejam licenciados, aprovados ou autorizados pela entidade com-
petente, nos casos em que a lei a tal obriga, e desde que as respetivas 
licenças, autorizações ou comunicações prévias não tenham caducado 
ou sido revogadas ou apreendidas;

Possuam projetos de arquitetura aprovados e válidos;
Se conformem como compromissos municipais assumidos em hastas 

públicas, com soluções urbanísticas aprovadas.

São, também, consideradas preexistências, nos termos e para efeitos 
do disposto no número anterior, aquelas que a lei reconheça como tal e 
ainda os espaços públicos e vias públicas existentes à data de entrada 
em vigor da primeira Revisão do Plano Diretor Municipal, independen-
temente da sua localização e de estarem ou não identificadas como tal 
nos elementos cartográficos que integram o presente plano.

Os atos ou licenças concedidas a título precário não são consideradas 
preexistências, nomeadamente para efeitos de renovação da validade 
do respetivo título ou da sua transformação em licença, aprovação ou 
autorização definitivas.

Caso a preexistência ou as condições das licenças ou autorizações não 
se conformem com a disciplina instituída pelo presente plano, podem 
ser autorizadas reconstruções, alterações ou ampliações, às mesmas, nas 
seguintes situações cumulativas:

Quando não tiverem por efeito o agravamento das condições de 
desconformidade;

Quando introduzido qualquer novo uso, este não seja desconforme 
com as disposições do presente plano e das alterações resulte um desa-
gravamento das desconformidades verificadas, quanto ao cumprimento 
dos parâmetros urbanísticos ou às características de conformação física 
e ambiental;

Quando introduzido qualquer novo uso sejam verificadas as condi-
ções da alínea anterior e delas obtenham melhorias relevantes quanto à 
inserção urbanística e paisagística de conformação física.

No caso de ampliação de edificações preexistentes considera -se não 
existir agravamento das condições de desconformidade referida na 
alínea a), do número anterior, quando, cumulativamente:

Não haja alteração do seu uso, ou, nas situações em que tal se veri-
fique, o uso proposto seja compatível com os admissíveis para a classe 
de uso do solo;
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O aumento de área de construção não exceda 15 % da área total de 
construção preexistente e os índices ou áreas e demais características 
previstas para a classe de uso do solo associada;

A ampliação seja possível de acordo com os regimes legais das ser-
vidões administrativas ou restrições de utilidade pública a que o local 
possa estar sujeito.

Pode ser autorizada a alteração do uso de edificações preexistentes 
situadas em solo rural para habitação unifamiliar, bem como a am-
pliação destas, desde que se cumpram, cumulativamente, as seguintes 
condições:

No caso de o local estar sujeito a servidões administrativas ou a 
restrições de utilidade pública, a alteração seja possível de acordo com 
os respetivos regimes;

A área total de construção resultante da eventual ampliação não ex-
ceda o dobro da área total de construção da preexistência, não podendo 
a área de impermeabilização e o índice de utilização totais ser superior 
à prevista para a classe de uso de solo respetiva;

Nos casos previstos na alínea a), do n.º 1, do presente artigo, seja ainda 
feita prova documental, com base em cartografia oficial e nas datas de 
registo predial ou inscrição matricial, de que a edificação é anterior à 
data de entrada em vigor da primeira Revisão do Plano Diretor municipal 
de Paredes ou da legislação específica aplicável.

Em caso de sucessivas operações de ampliação, as condições estabe-
lecidas nas alíneas b), dos números 5 e 6 têm de se verificar em relação à 
área total de construção da preexistência à primeira ampliação realizada 
após a entrada em vigor do presente plano.

SUBSECÇÃO II

Edificabilidade

Artigo 15.º
Condições de edificabilidade

Para que um terreno seja considerado apto à edificação, seja qual for 
o tipo ou utilização das edificações, é necessário que satisfaça, cumu-
lativamente, as seguintes condições:

A sua dimensão, configuração e circunstâncias topográficas sejam 
adaptadas ao aproveitamento previsto, em boas condições de funcio-
nalidade, economia e integração paisagística;

Seja servido por energia elétrica e por via pública pavimentada, com 
largura mínima de 4 metros, exceto nas situações urbanas consolidadas 
e consideradas pela Câmara Municipal a manter;

Possua uma frente de contacto com o arruamento de acesso, no mí-
nimo com uma largura que permita a projeção da fachada da edificação 
nesse arruamento;

Salvaguarde as áreas de sobreiros em povoamento e ou isolados, às 
quais se aplica a legislação aplicável em vigor.

No licenciamento ou admissão de comunicação prévia de edificações 
em parcelas constituídas, destaques ou loteamentos que não impliquem 
a criação de novas vias públicas, serão asseguradas pelos particulares as 
adequadas condições de acessibilidade de veículos e de peões, prevendo-
-se, quando necessário, a beneficiação da via existente, nomeadamente 
no que se refere ao respetivo traçado e perfil transversal, à melhoria da 
faixa de rodagem e à criação de passeios e baias de estacionamento, de 
acordo com a legislação em vigor e as disposições do presente plano.

Nos termos do disposto no número anterior, a Câmara Municipal 
deliberará as áreas a integrar no espaço público necessárias à retificação 
de vias, tanto para melhoria da faixa de rodagem, como de passeios e 
estacionamento que, direta ou indiretamente, também beneficiem a 
construção e o espaço público.

A qualquer edificação é exigida, exceto quando destinada a instalação 
de apoio às atividades agrícolas ou florestais, a realização de infraes-
truturas próprias de drenagem de águas residuais e de águas pluviais, 
de abastecimento de água, de eletricidade, de telefone e de gás e a sua 
ligação às redes públicas quando existam e, no caso dos loteamentos, 
será exigida a execução da totalidade das infraestruturas coletivas, bem 
como a sua ligação às redes públicas, quando existam.

Quando não seja possível a ligação a qualquer rede pública a que se 
refere o número anterior, é exigida a instalação de um sistema autónomo 
que compense a carência.

Todas as infraestruturas a executar pelos requerentes deverão ficar 
preparadas para ligação às redes públicas que venham a ser instaladas 
na zona.

O afastamento entre os edifícios de empreendimento turístico ou 
o limite dos perímetros urbanos e os edifícios destinados a vacarias, 

pocilgas, cabris, ovis, ou aviários e atividades insalubres ou perigosas 
não pode ser inferior a 150 metros.

Artigo 16.º
Critérios gerais de aplicação de índices

Os índices dispostos no presente plano são os máximos e a sua apli-
cação deverá ter em conta a correta integração na zona envolvente.

No caso da operação urbanística envolver mais de que uma categoria 
ou subcategoria de solo aplicar -se -ão os índices correspondentes a cada 
uma delas e em nenhum caso sendo permitido a soma dos vários índices.

Artigo 17.º
Condicionamentos Estéticos ou Ambientais

Para além das exigências legais e regulamentares aplicáveis, pode a 
Câmara Municipal impor condicionamentos de ordem arquitetónica, 
construtiva, estética e ambiental à implantação das edificações, à sua 
volumetria ou ao seu aspeto exterior e ainda à percentagem de imper-
meabilização do solo, bem como à alteração do coberto vegetal, desde 
que tal se destine a garantir uma correta integração na envolvência e a 
promover o reforço dos valores arquitetónicos, paisagísticos e ambien-
tais dessa área.

A Câmara Municipal pode impedir, por razões estéticas, por respeito a 
valores patrimoniais e ambientais, a demolição total ou parcial de qual-
quer edificação, bem como o corte de espécies arbóreas ou arbustivas 
de inegável valor paisagístico para o território concelhio.

Artigo 18.º
Alinhamentos e Planos de Fachada

A implantação das edificações fica sujeita aos alinhamentos domi-
nantes.

Admite -se exceções, desde que:
As construções se situem em área abrangida por plano de urbanização 

ou plano de pormenor eficazes;
A construção confronte com arruamento que a Câmara Municipal 

entenda redimensionar para salvaguarda e concretização de um perfil 
transversal em conformidade com um daqueles perfis explicitados no 
presente plano.

Na ausência dos alinhamentos dominantes a que alude o n.º 1, do 
presente artigo, são adotados como alinhamentos a cumprir os afasta-
mentos mínimos disposto na legislação aplicável.

Sem prejuízo da criação de novos alinhamentos de edificação, deverá 
ser sempre salvaguardada a articulação e harmonização destes com os 
das edificações preexistentes.

Nas construções a fachada principal deve respeitar a linha que define 
o respetivo alinhamento em pelo menos dois terços do seu comprimento 
total, sendo que o restante não pode contrariar o alinhamento mínimo 
ao eixo.

Artigo 19.º
Muros e Vedações

Os muros devem estar harmonizados com o respetivo edifício, fazendo 
parte dos projetos a sua pormenorização.

A altura dos muros confrontantes com a via pública não pode exceder 
1,50 metros, podendo ser encimados por gradeamentos, chapas ou redes 
metálicas, cuja altura total não pode ultrapassar os 2,00 metros.

A altura dos muros de divisória (laterais e posteriores) não pode 
exceder 2,00 metros podendo ser encimados por gradeamentos, chapas 
ou redes metálicas, cuja altura total não pode ultrapassar os 2,50 metros.

Às vedações aplica -se as disposições constantes dos números 2 e 3, 
do presente artigo, no que se refere à altura.

Artigo 20.º
Indústria e Armazéns em Edifício de Habitação

Admite -se a coexistência de unidades industriais e de armazenagem 
com a função habitacional, no mesmo edifício, desde que, cumulati-
vamente:

Sejam compatíveis com o uso habitacional, de acordo na legislação 
aplicável e o disposto no artigo 13.º — Compatibilidades de Usos e 
Atividades deste regulamento;

Sejam compatíveis com a qualificação do solo associada;
Se instalados ao nível do piso 1 ou piso – 1, em semicave, e a sua 

profundidade não exceda os 30 metros;
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Seja assegurado o afastamento mínimo lateral e tardoz de 5 e 10 me-
tros, respetivamente;

Se trate de habitação unifamiliar e tipo unifamiliar.

Artigo 21.º
Cemitério

Na proximidade do cemitério deverá ser respeitada uma faixa non-
-aedificandi de 10,0 metros, contados a partir dos seus limites.

SUBSECÇÃO III

Cedências e Compensações

Artigo 22.º
Cedências e Compensações

As operações de loteamento e as operações urbanísticas de impacte 
relevante ou semelhante a uma operação de loteamento devem prever a 
necessária dotação de áreas destinadas a espaços verdes, a equipamentos 
de utilização coletiva, a arruamentos viários e pedonais, a estacionamento 
público e a outras infraestruturas exigidas pela carga urbanística que a 
operação vai gerar, através da consagração de parcelas para esses fins 
nas soluções urbanísticas a adotar naquelas operações.

A dimensão global do conjunto das áreas que devem ser destinadas 
a dotações coletivas de caráter local é a que resulta da aplicação dos 
seguintes parâmetros: 

Tipo de ocupação Área total de cedência

Habitação em moradia unifami-
liar ou tipo unifamiliar.

63 m2/fogo.

Habitação Coletiva. . . . . . . . . . . 63 m2/120 m2 ac habitação.
Comércio  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53 m2/100 m2 ac comércio.
Serviços  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53 m2/100 m2 ac serviços.
Indústria e ou armazéns . . . . . . . 33 m2/100 m2 ac indústria/armazém

 O disposto no presente artigo aplica -se, com as necessárias adaptações, 
às operações urbanísticas a realizar no âmbito das unidades de execução 
que vierem a ser delimitadas pela Câmara Municipal.

No caso de não se justificar qualquer cedência, nos termos do disposto 
na legislação aplicável, fica o proprietário obrigado ao pagamento de 
uma compensação ao município, em numerário ou espécie, nos termos 
do definido em regulamento municipal.

Nas áreas abrangidas pelos planos de pormenor previstos no ar-
tigo 73.º, a cedência para o domínio público municipal de parcelas 
destinadas a espaços verdes e equipamentos de utilização coletiva e 
infraestruturas viárias compreenderá as seguintes componentes:

As cedências gerais correspondentes às áreas identificadas na Planta 
de Zonamento como integrantes dos Espaços Verdes — Área Verde de 
utilização Coletiva e dos Espaços de uso Especial — Área de Equipa-
mentos;

As cedências locais que irão servir diretamente o conjuntam a edificar, 
de acordo com o resultante do desenho urbano.

Nos casos em que a Câmara Municipal dispense a efetivação total ou 
parcial das cedências referidas no n.º 1, elas serão compensadas através 
do pagamento em numerário ou em espécie nos termos do disposto no 
respetivo regulamento municipal

Artigo 23.º

Estacionamento

O número de lugares de estacionamento privado e público deve con-
tribuir para um ordenamento do território equilibrado e atender às ca-
racterísticas do espaço em que se inserem, devendo qualquer operação 
urbanística assegurar o estacionamento suficiente para responder às 
necessidades que vai gerar.

Os novos edifícios devem garantir uma dotação de lugares de 
estacionamento de acordo com as necessidades do respetivo uso 
e em função da área de construção (ac), de acordo com o quadro 
seguinte: 

Tipo de ocupação Parâmetros de dimensionamento

Habitação unifamiliar ou tipo unifamiliar  . . . . . Privado . . . . . . . 1 lugar/fogo — ac ≤ 120m2.
2 lugar/fogo. ac >120m2 e ≤ 300m2.
3 lugar/fogo — ac > 300m2.

Público . . . . . . . 20 % da aplicação dos critérios anteriores.

Habitação Coletiva. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Privado . . . . . . . 1 lugar/fogo — T0 e T1.
2 lugares/fogo — T2 e T3.
3 lugares/fogo — T4, T5 e T6.
4 lugares/fogo — >T6.
1 lugar/fogo — ac ≤ 90 m2.
2 lugares/fogo — ac > 90 m2 e ≤ 120 m2.
3 lugares/fogo — ac >120 m2 e ≤ 300 m2.
4 lugares/fogo — ac > 300 m2.

Público . . . . . . . 20 % da aplicação dos critérios anteriores.

Comércio  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Privado . . . . . . . 1 lugar/30m2 ac para estabelecimentos ≤ 1000m2 ac.
1 lugar/25m2 ac para estabelecimentos > 1000m2 e ≤ 2500m2.
1 lugar/15m2 ac para estabelecimentos> 2500m2 e cumulativamente 1 lugar de 

pesado/200 m2 ac do edifício.

Público . . . . . . . 30 % da aplicação dos critérios anteriores.

Serviços  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Privado . . . . . . . 3 lugar/100m2 ac para estabelecimentos ≤ 500 m2.
5 lugar/100m2 ac do edifício para estabelecimentos> 500 m2.

Público . . . . . . . 30 % da aplicação dos critérios anteriores.

Indústria e ou Armazéns. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Privado . . . . . . . 1 lugar/75m2 ac
Pesados: 1 lugar/500m2 ac com um mínimo de 1 lugar/lote (a localizar no 

interior do lote).
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Tipo de ocupação Parâmetros de dimensionamento

Público . . . . . . . 20 % da aplicação dos critérios anteriores.

Restauração  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Privado . . . . . . . 1 lugar/50 m2 de ac do edifício.

Público . . . . . . . 1 lugar/25 m2 de ac do edifício.

Estabelecimentos Hoteleiros  . . . . . . . . . . . . . . . 20 % do número de unidades de alojamento para as categorias de 3 estrelas.
30 % do número de unidades alojamento para as categorias de 4 e 5 estrelas.

 O arredondamento dos valores calculados deverá ser feito para o 
número inteiro imediatamente superior, sendo sempre obrigatório, no 
mínimo, um lugar de estacionamento.

Para além do disposto no quadro acima há, ainda, a considerar o 
estacionamento público para pessoas com mobilidade condicionada, 
ao qual se aplica o disposto na legislação em vigor.

Para efeitos de projeto das áreas de estacionamento contíguas à via, 
deve considerar -se:

Estacionamento paralelo à via: 5,6 metros × 2,2 metros;
Estacionamento transversal à via: 5,0 metros × 2,5 metros;
Estacionamento pesado paralelo à via: 15,0 m × 3,0 m;
Estacionamento pesado perpendicular à via: 15,0 m × 4,0 m.

Nas operações de loteamento e nas operações urbanísticas de impacte 
relevante ou semelhante a uma operação de loteamento será sempre 
criado estacionamento de acordo com o dimensionamento definido no 
n.º 2, do presente artigo, excetuando -se as situações em que todos os 
lotes confinem com via pública existente, cujo perfil ou características 
sejam limitadoras da criação de estacionamento e desde que a dimensão 
e configuração do prédio a lotear impossibilitem ou condicionem a 
criação de estacionamento público em área não adjacente à via pública 
existente.

Excetuam -se do n.º 2, deste artigo, sem prejuízo de legislação espe-
cifica aplicável, designadamente no que respeita a empreendimentos 
turísticos, de recreio e de lazer, os casos em que seja devidamente jus-
tificada a impossibilidade total ou parcial de criação de estacionamento 
inerentes a novas construções não decorrentes de operações de lotea-
mento e naquelas que tenham sido objeto de ampliação ou reconstrução, 
quando, cumulativamente:

Por razões de dimensões insuficientes do lote ou parcela, em áreas 
consolidadas ou a consolidar;

Por incapacidade dos acessos na execução das manobras respetivas;
Por alteração não desejável da composição arquitetónica das fachadas 

ou dos alinhamentos dos edifícios confrontantes com o arruamento em 
que a intervenção se situa;

No caso de edifícios cuja qualidade, pelo seu valor arquitetó-
nico, histórico ou cultural, justifique a sua preservação, mesmo 
que haja lugar a ampliação ou remodelação decorrentes do projeto 
aprovado;

Por razões técnicas, nomeadamente em função da topografia, das 
características geológicas do solo, níveis freáticos ou que ponham em 
risco a segurança das edificações envolventes.

Nas situações previstas nos números 6 e 7, do presente artigo, fica o 
proprietário obrigado ao pagamento de uma compensação ao município, 
em numerário ou espécie, a definir em regulamento municipal.

SUBSECÇÃO IV

Estrutura Ecológica Municipal

Artigo 24.º
Identificação

A EEM representada na planta de zonamento do PU de Gandra possui 
carácter transversal e consiste num conjunto de áreas, valores e siste-
mas fundamentais para a proteção e valorização ambiental do território 
municipal.

A EEM tem como objetivo a proteção e salvaguarda dos ecossistemas 
e zonas de maior sensibilidade biofísica, a preservação e a valorização 
das componentes ecológicas, ambientais e paisagísticas do território 
concelhio e a promoção dos sistemas de recreio e lazer.

A EEM estabelecida para o território concelho integra:
Rede hidrográfica estruturante e áreas contíguas;
Sistemas integrados na REN;
Solos de elevada aptidão agrícola, integrados em RAN;
Área afeta à Rede Natura 2000 — Sítio Valongo;
Corredores ecológicos definidos no PROFT;
Espaços naturais;
Espaços florestais a salvaguardar;
Áreas de elevado valor paisagístico;
Áreas de conexão que promovem a continuidade espacial e a conec-

tividade das áreas integradas na estrutura ecológica municipal;
Áreas identificadas como valores geomorfológicos;
Espaços verdes urbanos que têm como função principal contribuir 

para o equilíbrio ecológico e proteção dos aglomerados urbanos bem 
como da continuidade dos sistemas biofísicos no seu interior.

A EEM subdivide -se em estrutura ecológica em solo rural e estrutura 
ecológica em solo urbano.

A ocupação das áreas integradas na EEM deve assegurar a compati-
bilização das funções de proteção, regulação e enquadramento com os 
usos produtivos, de recreio, lazer e bem -estar das populações.

Artigo 25.º
Identificação da Estrutura Ecológica em Espaço Rural

A EEM incluída em solo rural destina -se a assegurar as funções dos 
sistemas biológicos e o controlo dos escoamentos hídricos e atmosféri-
cos, sendo constituída por:

Rede hidrográfica estruturante e áreas contíguas;
Sistemas integrados na REN;
Solos de elevada aptidão agrícola, integrados em RAN;
Área afeta à Rede Natura 2000 — Sítio Valongo;
Corredores ecológicos definidos no PROFT;
Espaços naturais;
Espaços florestais a salvaguardar;
Áreas de elevado valor paisagístico;
Áreas identificadas como valores geomorfológicos;
Áreas de conexão que promovem a continuidade espacial e a cone-

tividade das áreas integradas na EEM.

Artigo 26.º
Identificação da Estrutura Ecológica Em Espaço Urbano

A Estrutura Ecológica em espaço urbano do Plano de Urbanização 
de Gandra integra um conjunto de espaços verdes urbanos de utilização 
coletiva como jardins públicos, parques urbanos e praças com carácter 
estruturante nos aglomerados urbanos. Compreendendo as áreas, valores 
e sistemas fundamentais para a proteção e valorização ambiental dos 
espaços urbanos.

Estas áreas destinam -se a usos recreativos, turísticos, desportivos 
e culturais, não sendo suscetíveis de outros usos, e têm como função 
complementar a qualificação ambiental e paisagística do território 
urbano.

Artigo 27.º
Regime

Nas áreas integradas na EEM o regime de ocupação é o previsto para 
a respetiva categoria de espaço, articulado, quando for o caso, com os 
regimes legais aplicáveis às mesmas áreas e pelas demais disposições 
que o presente plano impõe.
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SUBSECÇÃO V

Património Arquitetónico

Artigo 28.º
Identificação

O património arquitetónico, identificado na Planta de Zonamento, 
corresponde a imóveis ou a conjuntos de imóveis que, pelo seu interesse 
cultural, histórico, etnográfico, arquitetónico, ou científico são promo-
vidos como valor de memória e identidade do lugar e devem ser alvo de 
medidas de proteção e de valorização, compreendendo:

Património classificado e em vias de classificação;
Património inventariado não Classificado.

A proteção e a valorização do património arquitetónico concretizam-
-se, nomeadamente, através:

Da preservação do carácter e dos elementos determinantes que consti-
tuem a sua imagem e identidade, sem prejuízo da sua adaptação, quando 
possível, à vida contemporânea;

Do condicionamento à transformação do seu espaço envolvente;
Da valorização do património através de ações materiais e imateriais.

Artigo 29.º
Regime

Ao património classificado e em vias de classificação da responsabi-
lidade da tutela aplica -se a legislação em vigor.

O património classificado e em vias de classificação como de interesse 
municipal, beneficiará de uma área de salvaguarda, contada a partir dos 
seus limites exteriores e cujo perímetro não deverá exceder os 50 m, 
salvo casos excecionais devidamente justificados.

Para o património inventariado não classificado as áreas de salva-
guarda são as coincidentes com a implantação desse mesmo património 
e identificado na planta de zonamento, bem como na planta de patri-
mónio cultural e respetivas fichas individuais constantes da 1.ª revisão 
do PDM.

No património referido nos pontos 1 e 2, do presente artigo, o edi-
ficado e o território abrangido pelas respetivas áreas de salvaguarda, o 
licenciamento ou a comunicação prévia de operações urbanísticas e a 
execução de quaisquer trabalhos que alterem a topografia, os alinha-
mentos, as características do interior e o número de pisos e, em geral, 
a distribuição de volumes de cobertura ou o revestimento exterior dos 
edifícios, ficam condicionados à apreciação favorável por parte da 
autarquia, incluindo o G.A.P., quanto ao impacte destas ações no patri-
mónio a salvaguardar.

A demolição de património inventariado só é permitida quando seja 
considerada necessária à execução de equipamentos, infraestruturas ou 
projetos de interesse municipal, assim ponderados em sede de Assem-
bleia Municipal, devendo, porém e previamente, ser objeto de discussão 
pública.

SECÇÃO VI

Património Arqueológico

Artigo 30.º
Identificação

O património arqueológico integra:
Património classificado e em vias de classificação;
Suspeita da existência de vestígios arqueológicos.

Artigo 31.º
Património Classificado e em vias de Classificação

Ao património classificado e em vias de classificação da responsabi-
lidade da tutela aplica -se a legislação em vigor.

Ao património classificado e em vias de classificação da responsabili-
dade do município aplica -se as disposições constantes do artigo seguinte.

Artigo 32.º
Suspeita da Existência de Vestígios Arqueológicos

A Suspeita de Existência de Vestígios Arqueológicos, assinalados na 
Planta de Zonamento, corresponde a uma área de salvaguarda que, pelas 
referências documentais, orais, ou toponímicas, poderá ser passível a 

ocorrência de vestígios arqueológicos, pelo que deverá obedecer ao 
disposto na legislação aplicável:

Os licenciamentos deverão prever acompanhamento arqueoló-
gico por arqueólogo autorizado pela entidade de tutela, de modo 
a que se definam medidas que assegurem a identificação, registo 
e a eventual salvaguarda/conservação dos eventuais valores ar-
queológicos;

Como área de salvaguarda considera -se, também, para os imóveis 
do património arquitetónico, designadamente igrejas ou capelas não 
classificadas de construção anterior ao século XIX, em cujo subsolo 
ou na sua envolvente próxima se conheça ou preveja a existência de 
vestígios arqueológicos, de acordo com a delimitação constante das 
plantas de zonamento e de património cultural e respetivas fichas 
individuais;

Artigo 33.º

Vestígios Arqueológicos Fortuitos

Sempre que em qualquer tipo de obra, particular ou não, sejam en-
contrados vestígios arqueológicos, deverá ser dado conhecimento do 
facto ao G.A.P e à instituição de tutela.

Em caso de se verificarem achados arqueológicos, os trabalhos em 
curso deverão ser imediatamente suspensos, em conformidade com as 
disposições legais;

O tempo de duração efetiva de suspensão dará direito à prorrogação 
automática por igual prazo de licença da obra, para além de outras 
providências previstas na legislação em vigor.

Os trabalhos suspensos só poderão ser retomados após parecer dos 
competentes organismos tutelares da administração central.

Artigo 34.º

Outros Imóveis

Durante o período de vigência do Plano, a planta de condicionantes 
deverá ser atualizada sempre que se verifique a alteração do quadro 
de servidões administrativas e restrições de utilidade pública, como 
consequência de novos imóveis classificados ou entrada em vias de 
classificação, pelo que nestas condições ter -se -á em conta a legislação 
aplicável associada.

Manter -se -á atualizada a planta de zonamento relativamente a novos 
valores culturais que venham a ser identificados, no âmbito de trabalhos 
de reconhecimento e inventariação, podendo ter que delimitar novas 
áreas de salvaguarda.

SUBSECÇÃO VIII

Património Natural

Artigo 35.º

Recursos Geológicos

Integram -se no domínio público do Estado os recursos geológicos, 
designadamente os depósitos minerais, que se encontram presentes no 
território administrativo de Paredes.

Os termos de exploração de recursos geológicos regem -se pela legis-
lação em vigor aplicável.

No interior dos polígonos delimitados na planta de zonamento po-
derão ocorrer atividades de prospeção e pesquisa e ou de exploração 
de recursos geológicos, mediante parecer das entidades de tutela en-
volvidas.

Atendendo que às áreas de recursos geológicos correspondem, si-
multaneamente, a áreas de potencial arqueológico, determina -se que:

Se durante a realização de qualquer tipo de revolvimento no solo 
forem identificados vestígios de trabalhos mineiros e testemunhos pa-
leontológicos (fósseis) deverá ser comunicado de imediato à autarquia, 
para que se proceda ao registo.

SUBSECÇÃO IX

Rede Rodoviária

Artigo 36.º

Hierarquia Viária

A rede rodoviária é constituída pela rede rodoviária principal, distri-
buidora secundária e rede local.
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Artigo 37.º

Rede Rodoviária Principal

A rede rodoviária principal íntegra as vias existentes e previstas, 
incluídas no Plano Rodoviário Nacional, nomeadamente:

Estradas nacionais e regionais:

Rede Nacional Fundamental, constituída pelos itinerários principais;
Rede Nacional Complementar, constituída pelos itinerários comple-

mentares e pelas estradas nacionais;
Estradas regionais.
Estradas desclassificadas sob jurisdição da EP. SA.

As ações a desenvolver ao longo da rede rodoviária principal carecem 
de parecer da entidade de tutela.

Artigo 38.º

Rede Rodoviária Distribuidora Secundária

A rede rodoviária distribuidora secundária corresponde a eixos subsi-
diários e complementares da rede rodoviária distribuidora fundamental, 
estabelecendo articulações em extensão de acessibilidades criadas ou 

mantendo o carácter distribuidor dos antigos eixos nacionais, adaptados 
à sua nova função de acessibilidade e ligação local.

As características destes eixos preconizam uma maior integração 
no ambiente urbano construído face à rede rodoviária distribuidora 
fundamental, proporcionando um espaço canal com possibilidades de 
alargamento do perfil transversal, ainda que diretamente suportem ocu-
pação construtiva.

Artigo 39.º
Rede Rodoviária Local

A rede rodoviária local corresponde aos arruamentos que estabelecem 
a ligação da rede rodoviária distribuidora fundamental e secundária aos 
prédios rurais ou urbanos que servem.

A rede rodoviária local constitui espaço público de relação com o 
edificado marginante, podendo adotar soluções que condicionem o 
tráfego mecânico.

Artigo 40.º
Características

A rede rodoviária deve adquirir as características físicas e operacionais 
constantes do quadro seguinte: 

Rede rodoviária distribuidora Rede rodoviária local 

Número mínimo de faixas de rodagem  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 1
Separação física dos sentidos de circulação. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Facultativa  . . . . . . . . . . . . . . . . . . A evitar.
Largura mínima das faixas de rodagem (m)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.25 3.50
Largura mínima dos passeios (m)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.25 1.50
Acesso aos prédios marginais  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Livre. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Livre.
Estacionamento  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Autorizado  . . . . . . . . . . . . . . . . . . Autorizado.
Cargas e descargas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Reguladas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Reguladas.
Paragens . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Preferencialmente local próprio. . . Preferencialmente local próprio.
Circulação pedonal e de velocípedes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Preferencialmente segregada . . . . Livre.

 Excetua -se do disposto no número anterior:
A rede rodoviária local que possua duas ou mais faixas de rodagem, 

na qual a largura mínima é de 3 metros (cada);
Situações excecionais devidamente justificadas, nomeadamente por 

limitações resultantes da situação existente ou necessidade de preser-
vação de valores patrimoniais e ambientais.

O traçado da rede rodoviária proposta na Planta de Zonamento é 
indicativo, pelo que, na execução dos projetos, são admitidas variações 
que contribuam para a sua melhor funcionalidade e exequibilidade, desde 
que essas variações não comprometam, de modo algum, a hierarquia e 
a prestação pretendidas.

É obrigatória a execução de passeios públicos em todas as construções 
novas a edificar, sendo que nas restantes situações deverão ser executadas 
sempre que possível.

Nas situações dispostas na alínea b) do n.º 2 e nos casos em que, 
por razões de interesse público, não seja possível ou exequível o 
disposto no n.º 4, do presente artigo, fica o proprietário obrigado 
ao pagamento de uma compensação ao município, em regulamento 
municipal.

Artigo 41.º
Faixas de Proteção

Para as vias propostas e enquanto não estiver efetivada a sua cons-
trução, estabelecem -se as seguintes faixas de proteção non -aedificandi, 
para um e outro lado da via:

Rede Rodoviária Principal — a faixa estabelecida na lei para cada 
caso concreto;

Rede Rodoviária Distribuidora Fundamental — 50 metros;
Rede Rodoviária Distribuidora Secundária — 30 metros;
Rede Rodoviária Local — 10 metros.

Os condicionamentos estabelecidos no ponto anterior deixarão de 
vigorar à data da aprovação definitiva pelos órgãos do Município 
ou entidades competentes, dos projetos de execução das vias em 
causa.

Quando através do projeto de execução se verifique alteração do 
traçado previsto no presente plano, a faixa de proteção é transposta 
para o novo traçado.

SUBSECÇÃO VIII

Infraestruturas básicas e de transporte

Artigo 42.º

Rede de Abastecimento Público de Água

Na vizinhança das captações para abastecimento público e redes 
de adução e distribuição de água, são interditas, cumulativamente, as 
seguintes intervenções:

A edificação de novas construções numa faixa/raio de 10 metros à 
volta dos furos/galerias de captação de água;

Instalações ou ocupações que possam provocar poluição nos aquíferos, 
nomeadamente: instalações pecuárias, depósitos de sucata, armazéns de 
produtos químicos, numa faixa /raio de 100 metros à volta dos furos/
galerias de captação de água;

A execução de construções numa faixa de 10 metros definida a 
partir dos limites exteriores dos reservatórios e respetiva área de am-
pliação;

A execução de construções numa faixa de 1,5 metros, medida para 
cada um dos lados das condutas, quando se trate de adutoras ou adutoras-
-distribuidoras e de 1,2 metros para cada lado, quando se trate de con-
dutas exclusivamente distribuidoras.

Artigo 43.º

Rede de Drenagem de Esgotos

Na vizinhança das redes de esgotos (coletores de águas residuais) 
e das estações de tratamento de efluentes, observar -se -ão os seguintes 
condicionalismos, cumulativamente:

É interdita a execução de construções numa faixa de 5 metros medida 
para cada um dos lados dos emissários;

É interdita a construção numa faixa de 10 metros, definida a partir 
dos limites exteriores das estações de tratamento de efluentes e respetiva 
área de implantação;

Os limites das estações de tratamento ou de outras instalações de 
depuramento de efluentes deverão possuir uma faixa arborizada de 
proteção com um mínimo de 5 metros de largura.
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Artigo 44.º
Rede Elétrica

O licenciamento de infraestruturas e demais construções, públicas e 
privadas, na vizinhança da rede de energia elétrica deverá respeitar o 
prescrito na legislação aplicável.

Artigo 45.º
Outras Infraestruturas

Às infraestruturas de gás, rede de telecomunicações por cabo ou 
outras, caracterizadas por uma distribuição subterrânea, aplicam -se os 
condicionalismos das alíneas a) e b) do artigo 41.º — Rede de Drenagem 
de Esgotos, do presente regulamento.

CAPÍTULO IV

Qualificação do solo Rural

Artigo 46.º
Identificação

O solo rural destina -se, preferencialmente, ao desenvolvimento de 
funções diretamente relacionadas com o setor primário da atividade 
económica (agrícola, florestal e agro -florestal), bem como à conservação 
e defesa dos valores biofísicos, geológicos e paisagísticos relevantes, 
sendo, igualmente, compatível com este solo a exploração dos recur-
sos geológicos e instalações desportivas destinadas à prática de golfe.

SECÇÃO I

Disposições Gerais

Artigo 47.º
Estatuto Geral de Ocupação do Solo Rural

O solo rural não pode ser objeto de quaisquer ações que diminuam 
ou destruam as suas potencialidades e vocação estabelecida para as 
categorias de usos dominantes em que se subdivide, salvo as previstas 
no presente plano e as exceções consignadas na legislação aplicável e no 
respeito dos condicionalismos decorrentes das servidões administrativas 
e restrições de utilidade pública.

Salvo imposição legal em contrário, o licenciamento ou autorização 
para construir novos edifícios, ou para converter os usos das preexis-
tências que se localizem em solo rural, não implica para o município 
qualquer obrigação, imediata ou futura, em dotá -los com infraestruturas 
urbanísticas ou outros serviços de cariz urbano.

A execução e a manutenção de todas as infraestruturas próprias e 
necessárias à construção ficam a cargo dos interessados.

As construções, nos casos que tenham enquadramento, deverão ser 
localizadas na área da parcela menos prejudicial à atividade agrícola e 
florestal, sem prejuízo do seu bom enquadramento urbanístico e cor-
reta integração paisagística e mediante parecer favorável da entidade 
de tutela.

As construções, usos ou atividades dispostos nos artigos seguintes só se-
rão autorizados após parecer favorável das, eventuais, entidades de tutela.

Excetuam -se do disposto nos respetivos regimes de edificabilidade as 
áreas que se situam em REN e em Rede Natura às quais se aplica, cumu-
lativamente, o disposto nos artigos 7.º — Regime, do presente plano.

Sem prejuízo das servidões administrativas e restrições de utilidade 
pública e demais legislação aplicável, é permitida a prospeção e explo-
ração de recursos geológicos e respetivos anexos de apoio, em todas as 
categorias e subcategorias do solo rural.

Artigo 48.º
Áreas Florestais Percorridas por incêndio

Nas áreas florestais percorridas por incêndio a edificabilidade, a re-
classificação do solo e demais ações fica condicionada ao estabelecido 
na legislação aplicável e às disposições do presente plano.

Ficam igualmente sujeitos a este regime os terrenos afetados por 
incêndios ocorridos após a aprovação do presente plano.

Artigo 49.º
Medidas de Defesa Contra Incêndios

Todas as construções, infraestruturas, equipamentos e estruturas de 
apoio enquadráveis no regime de construção previsto para as categorias 

de espaço inseridas em solo rural, terão de cumprir as Medidas de Defesa 
contra Incêndios Florestais, definidas no quadro legal em vigor, assim 
como as previstas no PMDFCI.

Na implantação de novas edificações em parcelas que confrontam com 
arruamento, há a contabilizar no afastamento legal exigido à estrema da 
parcela a área daquela infraestrutura.

SECÇÃO II

Espaço Agrícola

Artigo 50.º
Identificação

O espaço agrícola corresponde a áreas de grande fertilidade, uso ou vo-
cação agrícola reconhecidas e integradas na Reserva Agrícola Nacional.

Destinam -se à manutenção e desenvolvimento do potencial produ-
tivo, segundo formas de aproveitamento agrícola ou agropecuários 
que conservem a fertilidade dos solos e cumpram o código das boas 
práticas agrícolas.

Os solos integrados neste espaço não podem ser objeto de quais-
quer ações que diminuam ou destruam as suas potencialidades, salvo 
as enquadradas nas exceções estabelecidas na legislação geral e no 
presente plano.

As construções, usos ou atividades descritas no número anterior só 
serão autorizadas após parecer favorável da entidade de tutela e nas con-
dições definidas no presente plano e desde que não afetem negativamente 
a área envolvente sob o ponto de vista paisagístico, ambiental e funcional.

Artigo 51.º
Regime de Edificabilidade

No espaço agrícola, para além das disposições constantes na legislação 
aplicável, é necessário:

Construção de instalações de apoio à atividade agrícola e pecuária

A construção de instalações de apoio à atividade agrícola é permitida 
desde que a área total de construção dos edifícios de assento de lavoura, 
com a exceção do disposto nas alíneas B e C, do presente número, não 
exceda o índice de utilização do Solo (Iu) de 0,05, relativamente à área 
de exploração, não podendo exceder a área máxima de 1000 m2.

A construção de instalações agroindustriais complementares à atividade 
agrícola apenas é permitida desde que a área de implantação não exceda 
15 % da área total da parcela, não excedendo área máxima de 5000 m2.

A construção de instalações cobertas destinadas à criação e abrigo de 
animais apenas é permitida desde que, cumulativamente:

A área total de implantação não exceda 50 % da área total da parcela;
A área de construção dos edifícios não seja superior a 2000 m2;
Seja garantido um afastamento mínimo de 150 metros aos limites do 

perímetro urbano e edifícios de empreendimento turístico, bem como a 
edificações preexistentes com funções residenciais.

Edificações habitacionais:
Admite -se a ampliação de edificações habitacionais unifamiliares 

preexistentes, desde que a área de impermeabilização total não exceda os 
10 % da área da parcela e num máximo de 200 m2, não podendo a altura 
da fachada dos edifícios ultrapassar os 7 e os 3 metros, respetivamente, 
acima e abaixo da cota de soleira, ou a da preexistência, se superior.

São permitidas novas construções para fins habitacionais desde que 
se trate de uma habitação unifamiliar e se verifique, cumulativamente:

A área mínima da parcela tem de ser igual ou superior a 10 000m2 e 
possuir uma frente mínima de 20 metros face à via pública;

Excetua -se do disposto na subalínea anterior as construções em es-
paços de colmatação;

O índice de utilização do Solo (Iu) seja igual ou inferior a 0,020, não 
podendo a área de impermeabilização total ser superior a 200 m2;

A altura da fachada dos edifícios não exceda os 7 e os 3 metros, 
respetivamente, acima e abaixo da cota de soleira.

Permitem -se construções e ampliações para empreendimentos turísti-
cos, de recreio e de lazer desde que se verifique, cumulativamente:

O índice de utilização do solo (Iu) seja de 0,10 da área total da parcela, 
incluindo as edificações preexistentes.

O índice de impermeabilização do Solo (Iimp) das novas construções 
destinadas a lazer complementar não exceder 10 % da área total de 
implantação.
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A altura da fachada dos edifícios não poderá exceder os 10 metros, 
ou da preexistência, se superior.

Permite -se a reconstrução das construções preexistentes e a sua am-
pliação até 50 % da área de construção preexistente, condicionadas ao ín-
dice referido em B, da presente número, não devendo a altura da fachada 
ultrapassar os 10 metros ou a altura da preexistência, se superior.

SECÇÃO III

Espaço de Uso Múltiplo Agrícola e Florestal

Artigo 52.º
Identificação

Correspondem a sistemas agro -silvo -pastoris, com aptidão florestal e 
agrícola com vocação específica para o desenvolvimento da agricultura, 
da pastorícia, da caça e da pesca, ocupadas por povoamentos florestais 
diversos, áreas agrícolas e ocupação arbustivo -herbácea.

Artigo 53.º
Regime de edificabilidade

No espaço florestal de uso múltiplo agrícola e florestal a edificabili-
dade restringe -se aos seguintes casos:

Infraestruturas básicas e de transporte;
Instalações especiais afetas à exploração de recursos geológicos;
Percursos pedonais e caminhos agrícolas ou florestais;
Edificações que se destinem, exclusivamente, ao apoio à gestão flo-

restal e à defesa da floresta contra incêndios;
Equipamentos ou empreendimentos públicos ou de serviço público 

que deverão ser enquadráveis na paisagem;
Instalações desportivas destinadas à prática de golfe;

Habitação unifamiliar:
Dimensão mínima da parcela — 10 000 m;
Número máximo de pisos — 2 + (– 1);
Área de impermeabilização — 250 m²;
Tipologia isolada, exceto nas situações preexistentes;
As obras de ampliação, a edificação de anexos em habitações preexis-

tentes, que visem assegurar as condições de habitabilidade, e a edifica-
ção em espaços de colmatação, em áreas edificadas consolidadas e em 
aglomerados populacionais serão dispensadas do disposto na alínea a), 
do presente número.

Indústria, armazéns e equiparados:
Só será permitida a localização de indústrias, armazéns e equiparados 

em condições excecionais, nomeadamente nos casos em que a unidade 
a instalar traga inegáveis benefícios para o concelho, nomeadamente a 
nível da criação de novos postos de trabalho.

A localização de indústrias, armazéns e equiparados neste espaço 
deverá respeitar a legislação aplicável, cumulativamente com:

Dimensão mínima da parcela — 35 000 m²;
Área de implantação do edifício ser maior ou igual a 7 500 m²;
A altura da fachada não ultrapasse os 8 metros;
Seja assegurado um afastamento mínimo lateral e tardoz de 5 e 10 me-

tros, respetivamente;
Para construções preexistentes é permitido fazer alterações, amplia-

ções ou restauros, desde que em conformidade com o presente plano e 
com a legislação aplicável;

Só serão permitidas instalações industriais, de armazenagem e equi-
paradas isoladas, nas condições definidas nas subalíneas anteriores, para 
prática de uma só atividade.

Seja assegurado a correta inserção urbanística.
Comércio e serviços, desde que se localizem nos pisos 1 e ou  -1 de 

edificações habitacionais unifamiliares.

Empreendimentos turísticos, de recreio e de Lazer e de edifícios de 
restauração e bebidas, associados ao aproveitamento das potencialidades 
naturais e paisagísticas, desde que se cumpra o disposto na legislação 
aplicável e se verifique, cumulativamente:

O índice de utilização do solo (Iu) seja de 0,10 da área total da parcela, 
incluindo as preexistências;

O índice de impermeabilização do solo (Iimp) das novas construções 
destinadas a lazer complementar não exceder 10 % da área global de 
implantação;

A altura da fachada dos edifícios não poderá exceder os 10 metros, 
ou da preexistência, se superior;

Permite -se a ampliação das construções preexistentes até 50 % da área 
de construção, condicionadas ao índice de utilização referido na alínea a), 
do presente número, não devendo a altura da fachada ultrapassar os 
10 metros ou a altura do edifício preexistente, se superior.

SECÇÃO IV

Espaço de Equipamento e Outras Ocupações 
Compatíveis com o Solo Rural

SUBSECÇÃO I

Área de Enquadramento Paisagístico

Artigo 54.º
Identificação

A área de enquadramento paisagístico corresponde a zonas que se 
constituem como espaços de vocação dominantemente agrícola, desig-
nadamente de solos afetos à RAN, ou florestal, que permitem compa-
tibilizar a manutenção das suas funções com usos complementares de 
apoio à cultura, ao recreio, ao lazer, ao desporto, à animação turística 
ou outros usos compatíveis.

A área de enquadramento paisagístico pretende:
Estabelecer a continuidade do sistema ecológico;
Resolver as carências de espaços verdes de lazer e recreio dos aglo-

merados próximos;
Definir o remate do espaço urbano;
Contribuir para a valorização ambiental do território.

Na área de enquadramento paisagístico não são permitidas quaisquer 
ações que contribuam para a degradação do património existente e 
deterioração da sua envolvente, nomeadamente movimentos de terras 
ou alteração da topografia do terreno, exceto os previstos no artigo se-
guinte, ficando qualquer uso ou atividades que se pretenda levar a efeito, 
sujeitos a parecer dos serviços competentes da autarquia, sem prejuízo 
de eventuais pareceres obrigatórios de outras entidades.

Nestas áreas a instalação de edificações e estruturas necessárias à 
integração dos usos previstos fica subordinada às seguintes condições:

Respeito pela capacidade de carga dos ecossistemas presentes;
Proteção, valorização do revestimento vegetal existente, manutenção 

do fundo de fertilidade dos solos e acautelamento de qualquer impacte 
ambiental;

As edificações devem configurar soluções arquitetónicas de utilização 
de materiais que se enquadrem ecologicamente e se diluam no espaço 
natural e paisagem envolventes.

Artigo 55.º
Regime de edificabilidade

Na área de enquadramento paisagístico, para além dos usos agrícola 
e florestal, é permitida:

A localização de equipamentos públicos ou de interesse público e 
de mobiliário urbano, tal como quiosques, parques infantis, instalações 
sanitárias, desde que a sua função e as suas características técnicas sejam 
licenciadas/aprovadas pela Câmara Municipal.

A construção e ampliação de edifícios de restauração e bebida, desde 
que reconhecidos como de apoio e de interesse municipal, e que cumu-
lativamente:

A área de implantação por edifício, incluindo as preexistências, não 
pode ser superior a 250 m2;

A altura da fachada dos edifícios não exceda os 7 metros e 3 metros, 
respetivamente, acima e abaixo da cota de soleira, ou a altura da pree-
xistência, se superior.

A construção e a ampliação de empreendimentos turísticos, de recreio 
e de lazer associadas ao aproveitamento das potencialidades naturais e 
paisagísticas desde que se verifique, cumulativamente:

O índice de utilização do solo (Iu) seja de 0,08 da área total da parcela, 
incluindo as edificações preexistentes;

O índice de impermeabilização do solo (Iimp) das novas construções 
destinadas a lazer complementar não exceder 5 % da área global de 
implantação;
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A altura da fachada dos edifícios não poderá exceder os 10 metros 
ou a altura da preexistência, se superior;

Permite -se a reabilitação das construções preexistentes e a sua am-
pliação até 50 % da área de construção preexistente, condicionadas ao 
índice de utilização referido em a), do presente número, não devendo a 
altura da fachada ultrapassar os 10 metros ou a altura da preexistência, 
se superior.

Obras de ampliação, reconstrução, alteração e conservação de edifí-
cios considerados como preexistências, desde que, cumulativamente se 
cumpra o disposto no presente plano e o seguinte:

Seja para habitação unifamiliar;
Na ampliação e reconstrução a área de impermeabilização total re-

sultante não pode ser superior a 200 m2, incluindo a preexistência, nos 
restantes casos é a área da preexistência se superior;

A altura da fachada dos edifícios não exceda os 7 metros e 3 metros, 
respetivamente, acima e abaixo da cota de soleira ou a altura da pree-
xistência, se superior.

CAPÍTULO V

Qualificação do solo Urbano

SECÇÃO I

Disposições Gerais

Artigo 56.º
Critérios Gerais de Conformação do Edificado

Na conformação da edificação admissível em prédios ou suas partes 
têm de ser acatadas as seguintes orientações:

Deve ser garantida a coerência da malha urbana, através de uma cor-
reta articulação entre as novas edificações e as preexistentes, em termos 
de morfologias, escalas volumétricas e características dominantes de 
arquitetura da envolvência.

Têm de ser respeitados, articuladamente, os critérios e parâmetros 
urbanísticos aplicáveis a cada caso.

Só são passíveis de construção as parcelas que sejam confinantes com 
a via pública com capacidade de trânsito automóvel.

As novas edificações devem ser implantadas dentro da área da parcela 
compreendida entre o limite confinante com a via pública e uma linha 
paralela àquele limite, traçada à distância de 35,0 metros do mesmo, 
salvo nos casos seguintes:

Edificações destinadas a equipamentos;
Edificações em áreas com alinhamentos predefinidos;
Edificações a levar a cabo em cumprimento de planos de pormenor;
Edificações destinadas a indústria e armazenagem;
Edificações em Área Residencial Dispersa e Espaços de Atividade 

Económica.

Nos espaços centrais e residenciais não é permitida a instalação, 
em edifício próprio e autónomo de outros usos, de novas indústrias, 
armazéns ou equiparados.

Excetua -se do disposto no ponto anterior as indústrias, armazéns ou 
equiparados existentes à data de entrada em vigor do presente plano, 
desde que cumpram, cumulativamente, o seguinte:

Os usos e atividades não podem ser insalubres, tóxicos ou perigosos;
As indústrias, armazéns e equiparados têm de ser compatíveis com 

o uso habitacional, de acordo na legislação aplicável e o disposto no 
artigo 13.º  - Compatibilidades de Usos e Atividades, do presente plano;

A tipologia de construção é isolada, permitindo -se, excecionalmente, 
tipologia geminada ou em banda, desde que o terreno confrontante 
esteja ocupado com este tipo de atividades e usos e se cumpra a demais 
legislação aplicável;

As fachadas laterais e tardoz deverão obedecer a um afastamento 
mínimo de 5,0 metros e 10,0 metros às extremas das parcelas/lotes, 
respetivamente;

Excetua -se do disposto na alínea anterior o afastamento das fachadas 
laterais em tipologias geminadas e em banda;

Cumpram com índice de utilização do solo previsto para a área onde 
se inserem e a altura máxima do edifício de 8 metros;

O n.º máximo de pisos acima do solo para as indústrias, armazéns e 
equiparados é de 1;

Excetua -se do disposto na alínea anterior o edifício de serviços e 
comércio de apoio às indústrias, armazéns e equiparados, para o qual é 

admitido o n.º máximo de pisos acima do solo da área em que se insere, 
até a um máximo de 3 pisos;

No caso de existirem desníveis acentuados entre lotes vizinhos, a 
construção não poderá exceder os 8 metros de altura, medidos a partir 
do solo até ao ponto mais alto da construção junto ao limite do lote;

Nas edificações em que exista cave a respetiva área é incluída no 
índice de utilização do solo;

Na cave não é admitida industria;
O licenciamento seja solicitado até três anos após entrada em vigor 

do presente plano.

Mais se excetua do disposto no ponto 4, a ampliação de edificações 
existentes e preexistentes de indústrias, armazéns ou equiparados, desde 
que a edificação final, incluindo a ampliação, não ultrapasse o índice da 
área onde se insere e seja igual ou inferior a 50 % do existente e cumpra o 
disposto nas alíneas a), b), c), d), e), f), g), h), i) e j) do ponto anterior.

Nos equipamentos públicos ou projetos de interesse público localiza-
dos em espaço central e residencial admite -se um índice de utilização do 
solo superior em 50 % ao previsto para a área onde se insere.

Artigo 57.º
Anexos

Em lotes/parcelas de habitação unifamiliar e tipo unifamiliar é per-
mitida a construção de anexos destinados ao uso complementar da 
construção principal desde que, para além das disposições relativas a 
iluminação e ventilação constantes na legislação aplicável, não excedam 
10 % da área da parcela, sendo 100 m² a área de implantação máxima 
permitida, não podendo o índice de utilização total da parcela ser superior 
ao disposto na classe de solo associada.

É permitida a instalação de construções destinadas a indústrias, ar-
mazéns e equiparados nos logradouros de lotes/parcelas de habitação 
unifamiliar e tipo unifamiliar, desde que não excedam a área implantação 
total de 250 m², não podendo o índice de utilização total da parcela 
ser superior ao disposto na classe de solo associada e mantenham um 
afastamento mínimo lateral e tardoz de 5 e 10 metros, respetivamente, 
com os limites lateral do terreno e com o limite tardoz e fachadas do 
edifício habitacional.

As indústrias, armazéns e equiparados a instalar nos logradouros 
têm de ser compatíveis com o uso habitacional, de acordo na legislação 
aplicável e o disposto no artigo 13.º — Compatibilidades de Usos e 
Atividades, do presente plano.

Os anexos deverão desenvolver -se numa volumetria de um só piso, 
não excedendo o pé -direito de 2,50 metros, sendo que, quando destinados 
à indústria, armazéns e equiparados o pé -direito mínimo admitido é de 
3,0 metros, até ao máximo de 6,0 metros.

Artigo 58.º
Zonamento Acústico

O zonamento acústico para o concelho encontra -se definido na planta 
anexa à planta de zonamento.

O PDM identifica as seguintes zonas:
Zonas Sensíveis;
Zonas Mistas;
Zonas de Conflito.

As zonas sensíveis dizem respeito a zonas escolares e hospitalares, 
classificadas de Espaço de Uso Especial — Equipamento.

As Zonas Mistas abrangem as restantes categorias de solo urbano, com 
a exceção dos Espaços de Atividades Económicas, onde não se verifica 
a necessidade de cumprimento de qualquer tipo de valores limite.

As zonas escolares que serão objeto de alteração de uso, designa-
damente por força da entrada em vigor dos centros escolares, embora 
classificadas como Zonas Mistas na planta de zonamento acústico, são, 
na situação de facto, Zonas Sensíveis enquanto aí estiverem localizadas 
e a funcionar escolas.

As Zonas de Conflito correspondem a áreas onde os níveis de ruído 
identificados ultrapassam os valores identificados das zonas sensíveis 
e mistas.

Nas zonas definidas aplica -se o estabelecido na legislação aplicável 
em vigor e as disposições do presente plano, designadamente os valores 
limite de níveis sonoros dispostos no quadro seguinte: 

Classificação das zonas Lden Ln

Zonas Sensíveis  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55 45
Zonas Mistas  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65 55
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 Nas zonas de conflito devem ser adotadas as medidas previstas na 
legislação aplicável.

SECÇÃO II

Solo Urbano

Artigo 59.º
Identificação

O solo urbanizado encontra -se dotado de infraestruturas urbanas, 
servido por equipamentos de utilização coletiva e correspondem a áreas 
de urbanização consolidada, ou em consolidação, contribuindo para os 
objetivos de sustentabilidade e nuclearização.

SUBSECÇÃO I

Espaço Central

Artigo 60.º
Identificação

O espaço central corresponde a áreas urbanas já consolidadas ou a 
consolidar, caracterizadas pela sua função de centralidade.

Os espaços centrais destinam -se à localização e implantação de ati-
vidades, funções e instalações com fins habitacionais, comerciais ou de 
serviços, bem como à criação de espaços públicos e de espaços verdes 
de utilização coletiva e à instalação de equipamentos urbanos.

Artigo 61.º
Regime de Edificabilidade

No espaço central a natureza da ocupação e da utilização do solo 
destina -se a:

Habitação coletiva, admitindo -se habitação tipo unifamiliar ou uni-
familiar isolada, geminada e em banda, em espaços de colmatação ou 
continuidade com áreas em que sejam claramente predominantes estas 
tipologias;

Serviços e escritórios;
Comércio;
Equipamentos de utilização coletiva.

Neste espaço deverão ser aplicados os seguintes indicadores urba-
nísticos:

Índice de utilização do solo — 1,1 m2/m2;
N.º máximo de pisos acima da cota de soleira — 5.

SUBSECÇÃO II

Espaço Residencial

Artigo 62.º
Identificação

O espaço residencial destina -se, predominantemente, à localização e 
implantação de edificações com fins habitacionais, sem prejuízo de nelas 
se poderem localizar e implantar atividades, funções e instalações comer-
ciais ou de serviços, criar espaços públicos e espaços verdes e de utili-
zação coletiva e instalar equipamentos de utilização coletiva e urbanos.

Os usos referidos no número anterior constituem, no seu conjunto, o 
uso dominante dos espaços residenciais, podendo estes receber, ainda, 
outras utilizações ou ocupações, desde que sejam compatíveis nos termos 
do disposto no presente plano e na legislação aplicável.

Artigo 63.º
Área Residencial de Média Densidade — nível 1

Na área residencial de média densidade — nível 1 a natureza da 
ocupação e da utilização do solo destina -se a:

Habitação coletiva;
Habitação tipo unifamiliar isolada, geminada e em banda;
Habitação unifamiliar isolada, geminada e em banda;
Serviços e escritórios;
Comércio;
Equipamentos de utilização coletiva.

Nesta zona deverão ser aplicados os seguintes indicadores urbanísticos:
Índice de utilização do solo — 1,1 m2/m2;
N.º máximo de Pisos acima da cota de soleira — 5.

Artigo 64.º
Área Residencial de Média Densidade — nível 2

Na área residencial de média densidade — nível 2 a natureza da 
ocupação e da utilização do solo destina -se a:

Habitação coletiva;
Habitação tipo unifamiliar isolada, geminada e em banda;
Habitação unifamiliar isolada, geminada e em banda;
Serviços e escritórios;
Comércio;
Equipamentos de utilização coletiva.

Nesta zona deverão ser aplicados os seguintes indicadores urbanísticos:
Índice de utilização do solo — 1,1 m2/m2;
N.º máximo de Pisos acima da cota de soleira — 4.

Artigo 65.º
Área Residencial de Média Densidade — Nível 3

Na área residencial de média densidade — nível 3 a natureza da 
ocupação e da utilização do solo destina -se a:

Habitação coletiva;
Habitação tipo unifamiliar isolada, geminada e em banda;
Habitação unifamiliar isolada, geminada e em banda;
Serviços e escritórios;
Comércio;
Equipamentos de utilização coletiva.

Nesta zona deverão ser aplicados os seguintes indicadores urbanísticos:
Índice de Utilização do Solo — 1,1 m2/m2;
N.º máximo de Pisos acima da cota de soleira — 3.

Artigo 66.º
Área Residencial de Baixa Densidade

Na área residencial de baixa densidade a natureza da ocupação e da 
utilização do solo destina -se a:

Habitação tipo unifamiliar isolada, geminada e em banda;
Habitação unifamiliar isolada, geminada e em banda;
Serviços e escritórios no piso térreo das edificações;
Comércio no piso térreo das edificações;
Equipamentos de utilização coletiva.

Nesta zona deverão ser aplicados os seguintes indicadores urbanís-
ticos:

Índice de Utilização do Solo — 0.7 m2/m2;
N.º máximo de Pisos acima da cota de soleira — 2.

SUBSECÇÃO III

Espaço de Atividades Económicas

Artigo 67.º
Identificação

O espaço de atividades económicas destina -se, preferencialmente, ao 
acolhimento de atividades económicas com especiais necessidades de 
afetação e organização de espaço urbano, delimitados e definidos como 
tal na planta de zonamento.

Artigo 68.º
Regime de Edificabilidade

O espaço de atividades económicas destina -se à instalação de ati-
vidades industriais, de armazenagem ou equiparados, terciárias e em-
presariais, admitindo -se, ainda, a instalação de equipamentos de apoio, 
instalação de equipamentos e espaços de investigação e tecnologia, 
designadamente serviços públicos e privados destinados à investigação 
científica e tecnológica e que privilegiem a formação e a divulgação de 
conhecimentos científicos e tecnológicos.

Os usos e atividades a instalar não poderão ser insalubres, tóxicas 
ou perigosas.
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Nestas áreas não é permitida a edificação de construções habitacionais, 
podendo porém as instalações englobar uma componente residencial, 
se tal for compatível com a natureza das atividades a desenvolver e se 
o Município considerar que se justifica para atender a qualquer das 
seguintes situações:

Alojamento coletivo de pessoal de serviço;
Alojamento de pessoal de vigilância ou segurança.

Quando for autorizada uma componente habitacional nos termos do 
número anterior, cumprir -se -ão as seguintes regras:

A área edificada destinada a fins residenciais será contabilizada para 
efeitos de cumprimento dos índices urbanísticos para a zona;

A referida área não poderá constituir -se em fração autónoma da res-
tante área edificada, passível de comercialização separada desta;

Se a instalação se construir por fases, a licença de utilização da parte 
edificada destinada a alojamento só será concedida em simultâneo com 
a da última fase.

A dimensão mínima dos lotes é de 500 m², com obrigatoriedade de o 
índice de utilização do solo não ultrapassar 1,0 m²/ m².

São permitidas todas as tipologias de construção, nomeadamente 
isolada, geminada ou em banda.

No caso de existirem desníveis acentuados entre lotes vizinhos, a 
construção não poderá exceder os 8 metros de altura, medidos a partir 
do solo até ao ponto mais alto da construção junto ao limite do lote.

As fachadas laterais e tardoz, nos casos em que existam, deverão 
obedecer a um afastamento mínimo de 5,0 metros e 10,0 metros às 
extremas das parcelas/lotes, respetivamente.

A ocupação das parcelas e dos lotes com construção e áreas cobertas 
far -se -á de acordo com as seguintes regras: 

Edifícios Número de pisos 
máximo acima do solo

Altura da edificação 
(m)

(máxima) 
Cave

Dimensão mínima 
dos lotes 
(metros 

quadrados)
Recuo (m)

Indústrias/Armazéns e equiparados . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 8 Sim 500 12
Comércio/serviços e equipamentos  . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 16 Sim 500 12

 Excetua -se da “Altura da edificação” para indústrias, armazéns e 
equiparados, disposta no número anterior, os casos em que o aumento 
da altura seja:

Comprovadamente necessário para o correto funcionamento da uni-
dade;

Para o edifício de serviços e comércio de apoio, o qual, no máximo, 
não poderá ultrapassar os 3 pisos acima do solo, o que corresponderá, 
no máximo, a 12 metros de altura da edificação.

Excetua -se dos normativos de Recuo disposto no n.º 9, do presente 
artigo, os espaços de colmatação e a colmatação de empenas cegas de 
edifícios preexistentes, em que se aplicará o Recuo dominante ou dos 
edifícios contíguos.

Nas edificações para indústrias, armazéns e equiparados em que exista 
cave, a respetiva área é incluída no índice de utilização do solo.

Nas edificações para serviços e comércio a área da cave é incluída 
no índice de utilização do solo se tiver usos distintos do parqueamento 
automóvel.

Na cave não é admitida industria.
Quando as unidades industriais, de armazenagem e equiparados 

confinem com áreas residenciais é obrigatório garantir entre ambas 
as utilizações uma faixa verde contínua de proteção, constituída por 
espécies arbóreas com profundidade não inferior a 30 metros, com o 
objetivo de minimizar os impactes visuais e ambientais resultantes da 
atividade industrial.

Excetua -se do disposto no número anterior as faixas de proteção 
confinantes com unidades industriais, de armazenagem e equiparados, 
incompatíveis com a função habitacional, na qual será exigido uma 
faixa verde contínua de proteção, constituída por espécies arbóreas, com 
profundidade não inferior a 50 metros, sem prejuízo de se assegurar a 
possibilidade de acesso à circulação de veículos de emergência.

Excetua -se do disposto nos números 15 e 16, do presente artigo, 
as faixas de proteção que se localizem na parte frontal da parcela ou 
do lote, que poderá parte dela, num máximo de 80 %, ser destinada a 
estacionamento, acessos de veículos e a uma pequena construção com 
a altura máxima de 3,0 metros destinada à portaria, sendo, para o efeito, 
contabilizada a área afeta ao arruamento habilitante.

No espaço entre as fachadas e o espaço público não é permitido fazer 
depósito de matérias -primas, resíduos, desperdícios ou produtos desta, 
destinados a expedição resultantes da atividade industrial.

SUBSECÇÃO IV

Espaço de uso Especial — Equipamentos

Artigo 69.º
Identificação

O espaço de uso especial integra as zonas ocupadas com equipamen-
tos públicos ou de interesse público e, ainda, as áreas reservadas para 
a sua expansão ou para a instalação de novos equipamentos, conforme 
delimitação constante da Planta de Zonamento.

É, ainda, admitida a construção de edifícios de restauração e bebidas, 
desde que reconhecidos como de apoio aos equipamentos públicos ou 
de interesse público, existentes ou a edificar, e de interesse municipal.

Artigo 70.º
Regime de Edificabilidade

Dada a especificidade do espaço de uso especial não se estabelece 
princípios reguladores específicos, alinhamentos, alturas, volumetrias, 
sendo, no entanto, fundamental a justificação urbanística e de bom 
enquadramento paisagístico.

Os destinos de uso específicos de cada área integrada neste espaço 
poderão ser alterados pelo Município, desde que seja mantida a finalidade 
genérica de ocupação das referidas áreas com equipamentos públicos 
ou de interesse público.

SUBSECÇÃO V

Espaços Verdes

Artigo 71.º
Identificação

O espaço verde inclui as áreas diretamente ligadas aos espaços ha-
bitacionais e aos equipamentos públicos ou de interesse público, onde 
predomina a vegetação associada às atividades de lazer e fruição desses 
mesmos espaços.

Estes espaços podem funcionar, ainda, como enquadramento vegetal 
de valorização ambiental e paisagística do tecido urbano, encontrando-
-se subdivididas em:

Área Verde de Utilização Coletiva;
Área Verde de Proteção e Enquadramento.

Artigo 72.º
Área Verde de Utilização Coletiva — identificação

A área verde de utilização coletiva integra jardins públicos, parques 
urbanos e praças com caráter estruturante dos aglomerados urbanos 
(espaços central e residencial).

Estas áreas destinam -se a usos recreativos, turísticos, desporto e 
culturais, não sendo suscetíveis de outros usos e têm como função com-
plementar a qualificação ambiental e paisagística do território urbano.

Artigo 73.º
Área Verde de Utilização Coletiva — Regime de edificabilidade
A área verde de utilização coletiva admite edificações de apoio às 

atividades inerentes, de centros de interpretação e de suporte de ativi-
dades recreativas, de restauração e bebidas e de equipamentos públicos 
e de interesse público, sem prejuízo da sua identidade e do seu valor 
ambiental e patrimonial.

Os edifícios admitidos em acordo com o disposto no número anterior, 
não podem ter uma área de implantação superior a 4 % da área verde 
de utilização coletiva em que se integram.

Estas áreas devem ser equipadas com o necessário mobiliário ur-
bano, que permita e favoreça a fruição destes espaços por parte da 
população.

Nos casos em que se justifique, deverá ser mantido o coberto arbóreo 
existente e a alteração da morfologia do terreno deverá ser reduzida, 
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admitindo -se, apenas, as intervenções e as atividades que não descarac-
terizem e alterem o seu valor paisagístico e ambiental.

As propostas de acessibilidades e estacionamento deverão minimizar 
a impermeabilização do solo.

Artigo 74.º

Área Verde de Proteção e Enquadramento — identificação

A área de proteção e enquadramento destina -se ao enquadramento 
vegetal de valorização ambiental e paisagística, funcionando como um 
espaço verde de interface entre o espaço central, residencial e de uso 
espacial e o espaço de atividades económicas, devendo ser efetuadas 
ações que maximizem a sua importância, nomeadamente em termos de 
material vegetal, como espécies autóctones e tradicionais da paisagem 
regional, numa ocupação não inferior a 80 % da área.

Artigo 75.º

Área Verde de Proteção e Enquadramento
Regime de Edificabilidade

Pretende -se que a área de proteção e enquadramento mantenha as 
funções de proteção e produção resultantes do uso atual do solo e que, 
paralelamente possam vir a desenvolver funções recreativas, compatíveis 
com o potencial protetor e produtor da mata.

Estas faixas possuem no mínimo 30 metros de largura.
São permitidas obras de ampliação e construção de anexos em constru-

ções preexistentes, que visem assegurar as condições de habitabilidade, 
desde que a área de implantação total na parcela não ultrapasse os 250 m2, 
e o correto funcionamento da unidade industrial/armazém/equiparado e 
o índice de utilização do solo não ultrapasse 1,0 m2/m2.

Excecionalmente é permitida legalização de edificações existentes, 
desde que se faça prova inequívoca, designadamente por via de carto-
grafia antiga, que a construção e a atividade são anteriores à entrada em 
vigor do presente plano e do plano de urbanização da zona.

Nas situações dispostas no ponto anterior, relativas a industria, arma-
zém e equiparados, deve ser, cumulativamente, cumprindo o seguinte:

Os usos e atividades não podem ser insalubres, tóxicas ou perigosas;
As unidades e atividades têm de ser compatíveis com o uso ha-

bitacional, de acordo na legislação aplicável e o disposto no ar-
tigo 13.º — Compatibilidades de Usos e Atividades, do presente plano;

Só é permitida a tipologia isolada;
As fachadas laterais e tardoz deverão obedecer a um afastamento 

mínimo de 5,0 metros e 10,0 metros às extremas das parcelas/lotes, 
respetivamente;

Cumpram com índice e a altura máxima do edifício previstos para os 
espaços de atividades económicas;

No caso de existirem desníveis acentuados entre lotes vizinhos, a 
construção não poderá exceder os 8 metros de altura, medidos a partir 
do solo até ao ponto mais alto da construção junto ao limite do lote;

Nas edificações em que exista cave, a respetiva área é incluída no 
índice de utilização do solo;

Na cave não é admitida industria;
O licenciamento seja solicitado até dois anos após entrada em vigor 

do presente plano.

Nas situações dispostas no ponto 4 relativas a habitação, deve ser, 
cumulativamente, cumprindo o seguinte:

Só é permitida habitação unifamiliar;
Cumpram com índice e n.º máximo de pisos acima da cota de soleira 

previstos para os espaços centrais e residenciais existentes na envolvente 
contígua;

O licenciamento seja solicitado até dois anos após entrada em vigor 
do presente plano.

Quando esta zona se localiza na parte frontal da parcela ou do lote 
industrial poderá parte dela, num máximo de 80 %, ser destinada a esta-
cionamento, acessos de veículos e a uma pequena construção com cércea 
máxima de 3,0 metros destinada à portaria, caso contrário é interdito:

A alteração da topografia do solo.
A destruição do solo vivo e do coberto vegetal.
O derrube de árvores, à exceção de espécies infestantes.
A impermeabilização do solo.
E a deposição de materiais e máquinas.

Excetua -se do disposto nos pontos anteriores as obras inerentes à rede 
viária proposta na Planta de Zonamento

CAPÍTULO VI

Disposições programáticas e executórias do plano

Artigo 76.º
Unidades Operativas de Planeamento e Gestão

Plano de Pormenor
Durante o prazo de vigência deste Plano, poderão ser elaborados Pla-

nos de Pormenor, caso a Câmara Municipal entenda da sua necessidade, 
com vista a melhor definir e salvaguardar a intervenção urbanística e 
ocupação do território, sem prejuízo do estabelecido neste Plano.

O Plano considera área sujeita a plano de pormenor (PP Central de 
Gandra — Plano de Pormenor Central de Gandra) a demarcada na Planta 
de Zonamento na escala 1/5000.

Artigo 77.º
Execução do Plano

A execução do Plano processar -se -á de acordo com o disposto no 
Regime Jurídico dos Instrumentos de Gestão Territorial, devendo a 
ocupação e transformação do solo ser antecedida de Plano de Por-
menor, para além dos já previstos no presente plano, se a natureza da 
intervenção e o grau de dependência em relação à ocupação envolvente 
assim o exigir, da constituição de Unidades de Execução nos termos 
da legislação aplicável ou de operações de loteamento com ou sem 
associação de proprietários.

A Câmara Municipal pode condicionar o licenciamento ou autorização 
de operações urbanísticas à realização de operações de reparcelamento 
urbano, podendo estas envolver associação de proprietários e, eventual-
mente, a Câmara Municipal, quando considere como desejável proceder à 
reestruturação cadastral por motivos de aproveitamento do solo, melhoria 
formal e funcional do espaço urbano e de concretização do Plano.

Artigo 78.º
Mecanismos de perequação

A aplicação dos mecanismos de perequação compensatória instituídos 
pelo RJIGT ocorre em qualquer das seguintes situações:

Nos Planos de Pormenor;
Nas Unidades de Execução que venham a ser delimitadas pela Câmara 

Municipal nos termos da legislação aplicável.

A Câmara Municipal, pode ainda, e tendo como finalidade a obtenção 
de meios financeiros adicionais para a realização de infraestruturas urba-
nísticas e para o pagamento de indemnizações por expropriação, instituir 
um fator de equidade para as operações urbanísticas não incluídas no 
número anterior, a integrar na taxa municipal de urbanização, em função 
da área de construção admitida para o prédio e das cedências gerais 
efetivadas, tendo como referencia o índice médio e a área de cedência 
média da zona homogénea em que se integra a operação.

A aplicação do mecanismo perequativo referido no número ante-
rior deve ser condicionada aos objetivos estratégicos do Plano, não 
devendo contrariar as intenções de consolidação dos tecidos urbanos 
existentes.

Os mecanismos de perequação a aplicar nas unidades de execução 
e planos de pormenor, são os definidos no RJIGT, nomeadamente o 
índice médio de utilização, Imu, a cedência média, Cm, e a repartição 
dos custos de urbanização.

Os valores do índice médio de utilização são os definidos nos parâ-
metros urbanísticos para cada UOPG.

A cedência média é a mesma para as diversas UOPG estabelecidas pelo 
Plano ou para as Unidades de Execução, tomando o valor de 0,60.

Artigo 79.º
Aplicação

É fixado para cada um dos prédios abrangidos pelas UOPG e Unida-
des de Execução, um direito abstrato de construir dado pelo produto do 
índice médio de construção pela área do respetivo prédio, que se designa 
por edificabilidade média.

A edificabilidade de cada prédio é a estabelecida pelos instrumentos 
de execução eficazes a elaborar no âmbito das UOPG ou Unidades de 
Execução, tendo como referência o estabelecido na Planta de Zonamento 
e nos conteúdos programáticos respetivos.

Quando a edificabilidade do terreno, definida no respetivo instrumento 
de execução for superior à média, o proprietário deve ceder, para integra-
ção no domínio privado do Município, a parcela ou parcelas de terreno 
que comportem esse excesso de capacidade construtiva.
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Quando a edificabilidade for inferior à média, o proprietário deve ser 
compensado nos termos do disposto no RJIGT.

Em alternativa às medidas de compensação estabelecidas nos números 
3 e 4 do presente artigo, é admitida a compra e venda do Imu nos termos 
do RJIGT, desde que realizada na área abrangida pela UOPG, Plano de 
Pormenor ou Unidade de Execução em causa.

Quando o proprietário ou promotor, podendo realizar a edificabilidade 
média no seu prédio, não o queira fazer, não há lugar à compensação a 
que se refere o n.º 4 do presente artigo.

Quando a área de cedência efetiva for superior ou inferior à cedência 
média, deve verificar -se a compensação nos termos do RJIGT.

CAPÍTULO V

Disposições finais

Artigo 80.º
Projetos de Interesse Municipal

Em projetos de interesse municipal, incluindo intervenções no âmbito 
da habitação social (ou do IHRU, IP), admite -se um índice máximo de 
construção superior em 50 % ao índice previsto para a zona onde se 
insere, e uma cércea superior em um piso à máxima permitida para a 
zona de ocupação urbana que o projeto integra.

Em casos excecionais, tecnicamente fundamentados e como tal re-
conhecidos pela Câmara Municipal, poderá a cércea exceder em dois 
pisos o máximo permitido para a zona de ocupação urbana em que o 
projeto se integra, não podendo exceder o índice máximo de construção 
previsto no número anterior.

Em nenhum caso pode ser excedido o índice de 1,9 m2/m2 e a área 
de 8 pisos.

Artigo 81.º
Entrada em vigor

O presente alteração por adaptação entra em vigor no dia seguinte ao 
da sua publicação no Diário da República.

Regulamento do Plano de Urbanização de Gandra

Preambulo
Nos termos do disposto na alínea a) do artigo 97.º do Decreto -Lei 

n.º 380/99, de 22 de setembro, na redação atualizada, a Câmara Mu-
nicipal de Paredes procedeu à adaptação do Plano de Urbanização de 
Gandra, aprovada em sede de Assembleia Municipal, na reunião datada 
de 27 de junho de 2014, decorrente da entrada em vigor da primeira 
revisão do Plano Diretor Municipal.

De acordo com o disposto no artigo 148.º do Decreto -Lei n.º 380/99, 
de 22 de setembro, na redação atualizada, a eficácia dos instrumentos 
de gestão territorial depende da respetiva publicação no Diário da 
República.

Nos termos acima dispostos, envia -se a adaptação do Plano de Ur-
banização de Gandra para publicação no Diário da República e depó-
sito através do Sistema de Submissão Automática dos Instrumentos de 
Gestão Territorial.

CAPÍTULO I

Disposições Gerais

Artigo 1.º
Objeto e âmbito

O presente regulamento estabelece o regime do uso do solo através 
da classificação e qualificação da área objeto do Plano de Urbanização 
de Gandra.

Em todos os atos abrangidos pelo presente plano, as disposições deste 
serão respeitadas cumulativamente com as de todos os diplomas legais 
e regulamentos de caráter geral aplicáveis em vigor, em função da sua 
natureza e localização.

Artigo 2.º
Enquadramento Jurídico

O presente regulamento enquadra -se na legislação aplicável respei-
tante aos planos de urbanização.

Artigo 3.º
Vinculação

O Plano reveste a natureza de regulamento administrativo, sendo as 
suas disposições de cumprimento obrigatório, quer para intervenções 
de iniciativa pública, quer para promoções de iniciativa privada ou 
cooperativa, sem prejuízo do exercício das atribuições e competências 
das entidades de direito público e da lei aplicável.

Artigo 4.º
Composição do Plano

O Plano é constituído pelos seguintes elementos:
Regulamento;
Planta de Zonamento;
Planta anexa à planta de Zonamento;
Planta de Condicionantes;
Planta anexa à planta de Condicionantes.

A Planta Anexa à Planta de Condicionantes deverá ser atualizada 
anualmente pela Câmara Municipal no que se refere às áreas florestais 
percorridas por incêndio, de acordo com a informação validada pela 
entidade com competência sobre esta matéria, seguindo os procedimentos 
definidos no RJIGT.

O Plano é acompanhado por:
Relatório;
Programa, prevendo a execução das intervenções municipais, bem 

como os respetivos meios de financiamento.

Artigo 5.º
Conceitos e Definições e Siglas

Para efeitos de interpretação e de aplicação do presente plano são 
adotados os conceitos técnicos de ordenamento estabelecidos no Decreto-
-Regulamentar n.º 9/2009, de 29 de maio e os conceitos, as definições 
e as siglas seguintes:

Área de impermeabilização — corresponde ao somatório da área 
de implantação dos edifícios de qualquer tipo e das áreas de solos pa-
vimentados com materiais impermeáveis ou que propiciem o mesmo 
efeito, designadamente em arruamentos, estacionamentos, equipamentos 
desportivos e logradouros.

Área edificada consolidada em solo rural — corresponde a uma área 
que se encontra estabilizada em termos de infraestruturação, energia 
elétrica e via pública pavimentada com largura mínima de 4 metros, e 
edificada em, pelo menos, dois terços da área do seu perímetro, cor-
respondendo a uma linha poligonal fechada que, englobando todos os 
edifícios que não distem mais de 50 metros entre si, delimite a menor 
área possível, a qual consta do Plano Municipal de Defesa da Floresta 
Contra Incêndio (PMDFCI).

Área total do terreno — corresponde ao somatório das áreas de um 
prédio, ou prédios, qualquer que seja o uso preconizado do solo sobre 
o qual incide a operação urbanística.

Área potencial — Área cujo potencial geológico carece de um apro-
fundar do seu conhecimento, tendo em vista as funções desempenhadas 
pelos recursos geológicos ou sitas em unidade geológica em que os 
estudos existentes, ou a realizar, possibilitam inferir a existência de 
recursos passíveis de exploração sendo esta previsível ou até pretendida. 
Em alguns casos, estas áreas foram já objeto, ou é previsível que o sejam, 
de contratos de pesquisa e prospeção.

Área de salvaguarda de exploração — Área de reconhecido potencial 
geológico passível de dar origem a diferentes figuras que possibilitem 
o aproveitamento direto dos recursos geológicos existentes, em função 
do critério de necessidade e ou oportunidade.

Área de recuperação — Área abandonada como resultado do termo da 
exploração ou outra qualquer causa, que deverá ser objeto de medidas 
de recuperação paisagística, nos termos da legislação em vigor, tendo 
em vista a requalificação dos terrenos para o uso florestal ou outro 
compatível com a vocação dominante dos solos adjacentes.

CAOP — Carta Administrativa Oficial de Portugal (Versão 2013).
Comércio — engloba as atividades consideradas na Classificação das 

Atividades Económicas (CAE), conforme legislação aplicável.
EEM — Estrutura Ecológica Municipal.
Escritório — engloba as instalações destinadas às atividades consi-

deradas na CAE, conforme legislação aplicável.
Espaço de colmatação — Espaço não edificado, localizado entre 

edifícios existentes e licenciados (preexistentes), que não distem mais 
de 50 metros entre si, situados na mesma frente urbana.

Espécies exóticas — são espécies que vivem fora da área de distribui-
ção nativa, que tenha sido introduzida de forma acidental ou intencional 
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pela atividade humana, podendo ou não ser prejudicial para o ecossistema 
em que é introduzido.

G.A.P — Gabinete de Arqueologia e Património.
Habitação coletiva — é o imóvel destinado a alojar mais do que um 

agregado familiar, independentemente do número de pisos e servido por 
circulações comuns entre os vários fogos e a via pública.

Habitação tipo unifamiliar — é o imóvel destinado a alojar até dois 
agregados familiares.

Habitação unifamiliar — é o imóvel destinado a alojar um agregado 
familiar.

Indústria — é a atividade considerada na CAE, conforme legislação 
aplicável.

Património arqueológico — enquanto fonte da memória coletiva e 
instrumento de estudo histórico e científico, é constituído por todos os 
vestígios, bens e outros indícios da existência do homem no passado, 
cuja preservação e estudo permitam traçar a história da humanidade e a 
sua relação com o ambiente e cuja principal fonte de informação resulta 
de escavações, de descobertas e de outros métodos de pesquisa relacio-
nados com o homem e o ambiente que o rodeia. Integram o património 
arqueológico estruturas, construções, agrupamentos arquitetónicos, 
sítios valorizados, bens imóveis e monumentos de outra natureza, bem 
como o respetivo contexto, quer estejam localizados no solo ou em 
meio submerso.

PMDFCI — Plano Municipal de Defesa da Floresta Contra Incêndios;
PROFT — Plano Regional de Ordenamento Florestal do Tâmega.
Obras de construção — as obras de criação de novas edificações.
Obras de reconstrução — as obras de construção subsequentes à 

demolição total ou parcial de uma edificação preexistente, das quais 
resulte a reconstituição da estrutura das fachadas, da altura da fachada 
e do número de pisos, no mesmo local.

Obras de alteração — as obras de que resulte a modificação das carac-
terísticas físicas de uma edificação preexistente ou sua fração, designa-
damente a respetiva estrutura resistente, o número de fogos ou divisões 
interiores, ou a natureza e cor dos materiais de revestimento exterior, 
sem aumento da área de pavimento ou de implantação ou da cércea.

Obras de conservação — as obras destinadas a manter uma edifi-
cação nas condições preexistentes à data da construção, reconstrução, 
ampliação ou alteração, designadamente as obras de restauro, reparação 
ou limpeza.

RAN — Reserva Agrícola Nacional
REN — Reserva Ecológica Nacional
RJIGT — Regime Jurídico dos Instrumentos de Gestão Territorial
Semicave — Pelo menos uma das fachadas da cave não está enterrada.
Serviço — engloba as atividades consideradas na CAE, e demais 

legislação aplicável.
SRH — Sub -região homogénea.
UOPG — Unidades Operativas de Planeamento e Gestão.
Plano de Pormenor — é o plano municipal de ordenamento do terri-

tório definido com esta designação na legislação aplicável.
Turismo — engloba as atividades turísticas previstas na lei aplicável.

CAPÍTULO II

Servidões Administrativas e Restrições 
de Utilidades Públicas

Artigo 6.º
Identificação

No território municipal são observadas as seguintes servidões admi-
nistrativas e restrições de utilidade pública vigentes em cada momento, 
as quais se regem pelo disposto na legislação aplicável, mesmo que não 
assinaladas na Planta de Condicionantes:

Recursos Hídricos:
Leitos dos cursos de água e Margens;
Zonas inundáveis.

Recursos Agrícolas e Florestais:
Reserva agrícola nacional (RAN);
Áreas florestais percorridas por incêndios;
Perigosidade de incêndio florestal (Alta e Muito Alta);

Recursos Ecológicos:
Reserva ecológica nacional (REN);
Leitos dos cursos de água, integrados na REN.

Infraestruturas:
Abastecimento de água;
Drenagem de águas residuais;
Rede elétrica;
Rede rodoviária nacional e regional;
Estradas e caminhos municipais.

A eficácia das disposições escritas e gráficas constantes dos diplomas 
legais e regulamentares relativos às servidões administrativas e restrições 
de utilidade pública referidas no n.º 1, do presente artigo, não se altera 
na eventual ocorrência de omissões na planta de condicionantes ou na 
Planta de Condicionantes, prevalecendo as referidas disposições em 
caso de discrepância com os elementos gráficos e escritos integrantes 
do presente plano.

As áreas submetidas a servidões administrativas e restrições de utili-
dade pública serão atualizadas, periodicamente, pela Câmara Municipal, 
nos termos do disposto na legislação aplicável.

Artigo 7.º
Regime

Nas áreas abrangidas por servidões administrativas e restrições de uti-
lidade pública, os respetivos regimes legais aplicam -se, conjuntamente, 
com a disciplina de uso, ocupação e transformação do solo estabelecida 
pelo presente plano, prevalecendo sobre esta quando forem material-
mente mais restritivos, mais exigentes ou mais condicionadores e sem 
dispensa da tramitação processual neles previstos.

Em áreas integradas na REN são admissíveis como usos compatíveis 
com o uso dominante todas as ações permitidas a título excecional no 
regime daquela reserva, sem prejuízo de, quando se tratar de ações que 
também sejam objeto de disposições específicas no presente plano, 
estas terem de ser acatadas, cumulativamente, com as previstas naquele 
regime legal.

Artigo 8.º
Recursos Hídricos

Sem prejuízo dos condicionamentos legais à edificação nas áreas 
inundáveis, os leitos dos cursos de água beneficiam de margens com uma 
largura de 10 metros, contadas a partir da linha limite do leito.

O traçado dos leitos dos cursos de água ocultos/entubados demarcados 
na Planta de Condicionantes é indicativo, pelo que o licenciamento de 
intervenções nestas áreas carece de confirmação no local.

Mediante autorização da entidade de tutela podem ser autorizadas 
nas margens e leitos dos cursos de água: obras hidráulicas, incluindo 
obras de consolidação e proteção, captação e rejeição (infraestruturas 
de saneamento básico), instalação de travessias aéreas ou subterrâneas, 
ecovias e demais intervenções previstas na legislação aplicável.

Artigo 9.º
Zonas Inundáveis

Nas zonas inundáveis não é admitida a construção de novos edifícios, 
salvo nas áreas urbanas consolidadas e em espaços de colmatação, ou 
para a substituição de edifício em situação legal e de compromissos 
aprovados e em vigor.

A construção prevista no número anterior fica sujeita ao cumprimento 
das seguintes condições:

Nos espaços não edificados só são admitidos pavimentos que garantam 
a permeabilidade do solo;

A cota do piso inferior tem de ser superior à cota local da máxima 
cheia conhecida.

CAPÍTULO III

Uso do Solo

SECÇÃO I

Classificação e Qualificação do solo

Artigo 10.º
Classificação do solo

A área abrangida pelo presente plano reparte -se pelas duas clas-
ses básicas de solo legalmente estabelecidas: solo urbano e solo rural.
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As categorias e subcategorias que materializam a qualificação de 
cada uma das classes de solo são as estabelecidas nos artigos seguintes.

Artigo 11.º

Qualificação do Solo Rural

O solo rural é qualificado no seu conjunto de acordo com as seguintes 
categorias e subcategorias:

Espaço Agrícola;
Espaço de Uso Múltiplo Agrícola e Florestal;
Espaço de Equipamentos e Outras Ocupações Compatíveis com o 

Solo Rural, integrando as subcategorias:

Área de Enquadramento Paisagístico;

Artigo 12.º

Qualificação do Solo Urbano

O solo urbano integra as seguintes categorias operativas identificadas 
na Planta de Zonamento:

Solo urbanizado, correspondendo ao solo dotado de infraestruturas 
urbanas e servido por equipamentos de utilização coletiva;

Em função do uso dominante, o solo urbano integra as seguintes 
categorias e subcategorias:

Solo urbanizado
Espaço Central
Espaço Residencial, integrando as subcategorias:

Área Residencial de Média Densidade — Nível 1;
Área Residencial de Média Densidade — Nível 2;
Área Residencial de Média Densidade — Nível 3;
Área Residencial de Baixa Densidade.

Espaço de Atividades Económicas — Área de Atividades Económicas
Espaço de Uso Especial — Área de Equipamentos
Espaço Verde, integrando as subcategorias:

Área Verde de Utilização Coletiva;
Área Verde de Proteção e Enquadramento.

SECÇÃO II

Disposições Comunas ao Solo Rural e ao Solo Urbano

SUBSECÇÃO I

Usos e atividades

Artigo 13.º

Compatibilidade de Usos e Atividades

Em qualquer prédio só poderão ser autorizadas atividades compa-
tíveis com o uso dominante e estatuto de utilização estabelecidos no 
presente plano para a categoria ou subcategoria de espaço em que se 
localizem.

São razões suficientes de incompatibilidade os usos que provoquem 
o agravamento das condições ambientais e urbanísticas, fundamentando 
a recusa de licença de realização de operação urbanística ou autorização 
de utilizações, ocupações ou atividades que, designadamente:

Deem lugar à produção de ruídos, fumos, cheiros ou resíduos que 
afetem a tranquilidade ou as condições de salubridade da área en-
volvente;

Perturbem gravemente as condições de trânsito e estacionamento 
ou provoquem movimentos de cargas e descargas que prejudiquem as 
condições de utilização da via pública e o ambiente local;

Acarretem riscos naturais ou tecnológicos;
Prejudiquem a salvaguarda e a valorização do património classificado 

ou de reconhecido valor cultural, paisagístico ou ambiental;
Correspondam a outras situações de incompatibilidade que a lei es-

pecífica considere como tal.

Artigo 14.º

Preexistências

Para efeitos do presente plano consideram -se preexistências as ativi-
dades, explorações, instalações, edificações, equipamentos ou quaisquer 

atos que cumpram, à data da entrada em vigor da primeira Revisão do 
Plano Diretor Municipal, qualquer das seguintes condições:

Não careçam de qualquer licença, aprovação ou autorização, nos 
termos do disposto na legislação aplicável;

Estejam licenciados, aprovados ou autorizados pela entidade com-
petente, nos casos em que a lei a tal obriga, e desde que as respetivas 
licenças, autorizações ou comunicações prévias não tenham caducado 
ou sido revogadas ou apreendidas;

Possuam projetos de arquitetura aprovados e válidos;
Se conformem como compromissos municipais assumidos em hastas 

públicas, com soluções urbanísticas aprovadas.

São, também, consideradas preexistências, nos termos e para 
efeitos do disposto no número anterior, aquelas que a lei reconheça 
como tal e ainda os espaços públicos e vias públicas existentes à 
data de entrada em vigor da primeira Revisão do Plano Diretor Mu-
nicipal, independentemente da sua localização e de estarem ou não 
identificadas como tal nos elementos cartográficos que integram o 
presente plano.

Os atos ou licenças concedidas a título precário não são consideradas 
preexistências, nomeadamente para efeitos de renovação da validade 
do respetivo título ou da sua transformação em licença, aprovação ou 
autorização definitivas.

Caso a preexistência ou as condições das licenças ou autorizações não 
se conformem com a disciplina instituída pelo presente plano, podem 
ser autorizadas reconstruções, alterações ou ampliações, às mesmas, nas 
seguintes situações cumulativas:

Quando não tiverem por efeito o agravamento das condições de 
desconformidade;

Quando introduzido qualquer novo uso, este não seja desconforme 
com as disposições do presente plano e das alterações resulte um desa-
gravamento das desconformidades verificadas, quanto ao cumprimento 
dos parâmetros urbanísticos ou às características de conformação física 
e ambiental;

Quando introduzido qualquer novo uso sejam verificadas as condi-
ções da alínea anterior e delas obtenham melhorias relevantes quanto à 
inserção urbanística e paisagística de conformação física.

No caso de ampliação de edificações preexistentes considera -se não 
existir agravamento das condições de desconformidade referida na 
alínea a), do número anterior, quando, cumulativamente:

Não haja alteração do seu uso, ou, nas situações em que tal se veri-
fique, o uso proposto seja compatível com os admissíveis para a classe 
de uso do solo;

O aumento de área de construção não exceda 15 % da área total de 
construção preexistente e os índices ou áreas e demais características 
previstas para a classe de uso do solo associada;

A ampliação seja possível de acordo com os regimes legais das ser-
vidões administrativas ou restrições de utilidade pública a que o local 
possa estar sujeito.

Pode ser autorizada a alteração do uso de edificações preexistentes 
situadas em solo rural para habitação unifamiliar, bem como a am-
pliação destas, desde que se cumpram, cumulativamente, as seguintes 
condições:

No caso de o local estar sujeito a servidões administrativas ou a 
restrições de utilidade pública, a alteração seja possível de acordo com 
os respetivos regimes;

A área total de construção resultante da eventual ampliação não ex-
ceda o dobro da área total de construção da preexistência, não podendo 
a área de impermeabilização e o índice de utilização totais ser superior 
à prevista para a classe de uso de solo respetiva;

Nos casos previstos na alínea a), do n.º 1, do presente artigo, 
seja ainda feita prova documental, com base em cartografia oficial 
e nas datas de registo predial ou inscrição matricial, de que a edi-
ficação é anterior à data de entrada em vigor da primeira Revisão 
do Plano Diretor municipal de Paredes ou da legislação específica 
aplicável.

Em caso de sucessivas operações de ampliação, as condições estabe-
lecidas nas alíneas b), dos números 5 e 6 têm de se verificar em relação à 
área total de construção da preexistência à primeira ampliação realizada 
após a entrada em vigor do presente plano.
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SUBSECÇÃO II

Edificabilidade
Artigo 15.º

Condições de edificabilidade
Para que um terreno seja considerado apto à edificação, seja qual for 

o tipo ou utilização das edificações, é necessário que satisfaça, cumu-
lativamente, as seguintes condições:

A sua dimensão, configuração e circunstâncias topográficas sejam 
adaptadas ao aproveitamento previsto, em boas condições de funcio-
nalidade, economia e integração paisagística;

Seja servido por energia elétrica e por via pública pavimentada, com 
largura mínima de 4 metros, exceto nas situações urbanas consolidadas 
e consideradas pela Câmara Municipal a manter;

Possua uma frente de contacto com o arruamento de acesso, no mí-
nimo com uma largura que permita a projeção da fachada da edificação 
nesse arruamento;

Salvaguarde as áreas de sobreiros em povoamento e ou isolados, às 
quais se aplica a legislação aplicável em vigor.

No licenciamento ou admissão de comunicação prévia de edificações 
em parcelas constituídas, destaques ou loteamentos que não impliquem 
a criação de novas vias públicas, serão asseguradas pelos particulares as 
adequadas condições de acessibilidade de veículos e de peões, prevendo-
-se, quando necessário, a beneficiação da via existente, nomeadamente 
no que se refere ao respetivo traçado e perfil transversal, à melhoria da 
faixa de rodagem e à criação de passeios e baias de estacionamento, de 
acordo com a legislação em vigor e as disposições do presente plano.

Nos termos do disposto no número anterior, a Câmara Municipal 
deliberará as áreas a integrar no espaço público necessárias à retificação 
de vias, tanto para melhoria da faixa de rodagem, como de passeios e 
estacionamento que, direta ou indiretamente, também beneficiem a 
construção e o espaço público.

A qualquer edificação é exigida, exceto quando destinada a instalação 
de apoio às atividades agrícolas ou florestais, a realização de infraes-
truturas próprias de drenagem de águas residuais e de águas pluviais, 
de abastecimento de água, de eletricidade, de telefone e de gás e a sua 
ligação às redes públicas quando existam e, no caso dos loteamentos, 
será exigida a execução da totalidade das infraestruturas coletivas, bem 
como a sua ligação às redes públicas, quando existam.

Quando não seja possível a ligação a qualquer rede pública a que se 
refere o número anterior, é exigida a instalação de um sistema autónomo 
que compense a carência.

Todas as infraestruturas a executar pelos requerentes deverão ficar pre-
paradas para ligação às redes públicas que venham a ser instaladas na zona.

O afastamento entre os edifícios de empreendimento turístico ou 
o limite dos perímetros urbanos e os edifícios destinados a vacarias, 
pocilgas, cabris, ovis, ou aviários e atividades insalubres ou perigosas 
não pode ser inferior a 150 metros.

Artigo 16.º
Critérios gerais de aplicação de índices

Os índices dispostos no presente plano são os máximos e a sua apli-
cação deverá ter em conta a correta integração na zona envolvente.

No caso da operação urbanística envolver mais de que uma categoria 
ou subcategoria de solo aplicar -se -ão os índices correspondentes a cada 
uma delas e em nenhum caso sendo permitido a soma dos vários índices.

Artigo 17.º
Condicionamentos Estéticos ou Ambientais

Para além das exigências legais e regulamentares aplicáveis, pode a 
Câmara Municipal impor condicionamentos de ordem arquitetónica, 
construtiva, estética e ambiental à implantação das edificações, à sua vo-
lumetria ou ao seu aspeto exterior e ainda à percentagem de impermeabi-
lização do solo, bem como à alteração do coberto vegetal, desde que tal se 
destine a garantir uma correta integração na envolvência e a promover o 
reforço dos valores arquitetónicos, paisagísticos e ambientais dessa área.

A Câmara Municipal pode impedir, por razões estéticas, por respeito a 
valores patrimoniais e ambientais, a demolição total ou parcial de qual-
quer edificação, bem como o corte de espécies arbóreas ou arbustivas 
de inegável valor paisagístico para o território concelhio.

Artigo 18.º
Alinhamentos e Planos de Fachada

A implantação das edificações fica sujeita aos alinhamentos domi-
nantes.

Admite -se exceções, desde que:
As construções se situem em área abrangida por plano de urbanização 

ou plano de pormenor eficazes;
A construção confronte com arruamento que a Câmara Municipal 

entenda redimensionar para salvaguarda e concretização de um perfil 
transversal em conformidade com um daqueles perfis explicitados no 
presente plano.

Na ausência dos alinhamentos dominantes a que alude o n.º 1, do 
presente artigo, são adotados como alinhamentos a cumprir os afasta-
mentos mínimos disposto na legislação aplicável.

Sem prejuízo da criação de novos alinhamentos de edificação, deverá 
ser sempre salvaguardada a articulação e harmonização destes com os 
das edificações preexistentes.

Nas construções a fachada principal deve respeitar a linha que define 
o respetivo alinhamento em pelo menos dois terços do seu comprimento 
total, sendo que o restante não pode contrariar o alinhamento mínimo 
ao eixo.

Artigo 19.º
Muros e Vedações

Os muros devem estar harmonizados com o respetivo edifício, fazendo 
parte dos projetos a sua pormenorização.

A altura dos muros confrontantes com a via pública não pode exceder 
1,50 metros, podendo ser encimados por gradeamentos, chapas ou redes 
metálicas, cuja altura total não pode ultrapassar os 2,00 metros.

A altura dos muros de divisória (laterais e posteriores) não pode 
exceder 2,00 metros podendo ser encimados por gradeamentos, chapas 
ou redes metálicas, cuja altura total não pode ultrapassar os 2,50 metros.

Às vedações aplica -se as disposições constantes dos números 2 e 3, 
do presente artigo, no que se refere à altura.

Artigo 20.º
Indústria e Armazéns em Edifício de Habitação

Admite -se a coexistência de unidades industriais e de armazenagem 
com a função habitacional, no mesmo edifício, desde que, cumulati-
vamente:

Sejam compatíveis com o uso habitacional, de acordo na legislação 
aplicável e o disposto no artigo 13.º

Compatibilidades de Usos e Atividades deste regulamento;
Sejam compatíveis com a qualificação do solo associada;
Se instalados ao nível do piso 1 ou piso – 1, em semicave, e a sua 

profundidade não exceda os 30 metros;
Seja assegurado o afastamento mínimo lateral e tardoz de 5 e 10 me-

tros, respetivamente;
Se trate de habitação unifamiliar e tipo unifamiliar.

Artigo 21.º
Cemitério

Na proximidade do cemitério deverá ser respeitada uma faixa non-
-aedificandi de 10,0 metros, contados a partir dos seus limites.

SUBSECÇÃO III

Cedências e Compensações

Artigo 22.º
Cedências e Compensações

As operações de loteamento e as operações urbanísticas de impacte 
relevante ou semelhante a uma operação de loteamento devem prever a 
necessária dotação de áreas destinadas a espaços verdes, a equipamentos 
de utilização coletiva, a arruamentos viários e pedonais, a estacionamento 
público e a outras infraestruturas exigidas pela carga urbanística que a 
operação vai gerar, através da consagração de parcelas para esses fins 
nas soluções urbanísticas a adotar naquelas operações.

A dimensão global do conjunto das áreas que devem ser destinadas 
a dotações coletivas de caráter local é a que resulta da aplicação dos 
seguintes parâmetros: 

Tipo de ocupação Área total de cedência

Habitação em moradia unifami-
liar ou tipo unifamiliar.

63 m2/fogo.



Diário da República, 2.ª série — N.º 162 — 25 de agosto de 2014  22045

Tipo de ocupação Área total de cedência

Habitação Coletiva. . . . . . . . . . . 63 m2/120 m2 ac habitação.
Comércio  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53 m2/100 m2 ac comércio.
Serviços  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53 m2/100 m2 ac serviços.
Indústria e ou armazéns . . . . . . . 33 m2/100 m2 ac indústria/armazém

 O disposto no presente artigo aplica -se, com as necessárias adaptações, 
às operações urbanísticas a realizar no âmbito das unidades de execução 
que vierem a ser delimitadas pela Câmara Municipal.

No caso de não se justificar qualquer cedência, nos termos do disposto 
na legislação aplicável, fica o proprietário obrigado ao pagamento de 
uma compensação ao município, em numerário ou espécie, nos termos 
do definido em regulamento municipal.

Nas áreas abrangidas pelos planos de pormenor previstos no ar-
tigo 73.º, a cedência para o domínio público municipal de parcelas 
destinadas a espaços verdes e equipamentos de utilização coletiva e 
infraestruturas viárias compreenderá as seguintes componentes:

As cedências gerais correspondentes às áreas identificadas na Planta 
de Zonamento como integrantes dos Espaços Verdes — Área Verde de 

utilização Coletiva e dos Espaços de uso Especial — Área de Equipa-
mentos;

As cedências locais que irão servir diretamente o conjuntam a edificar, 
de acordo com o resultante do desenho urbano.

Nos casos em que a Câmara Municipal dispense a efetivação total ou 
parcial das cedências referidas no n.º 1, elas serão compensadas através 
do pagamento em numerário ou em espécie nos termos do disposto no 
respetivo regulamento municipal.

Artigo 23.º

Estacionamento

O número de lugares de estacionamento privado e público deve con-
tribuir para um ordenamento do território equilibrado e atender às ca-
racterísticas do espaço em que se inserem, devendo qualquer operação 
urbanística assegurar o estacionamento suficiente para responder às 
necessidades que vai gerar.

Os novos edifícios devem garantir uma dotação de lugares de 
estacionamento de acordo com as necessidades do respetivo uso 
e em função da área de construção (ac), de acordo com o quadro 
seguinte: 

Tipo de ocupação Parâmetros de dimensionamento

Habitação unifamiliar ou tipo unifamiliar  . . . . . Privado . . . . . . . 1 lugar/fogo — ac ≤ 120m2.
2 lugar/fogo. ac >120m2 e ≤ 300m2.
3 lugar/fogo — ac > 300m2.

Público . . . . . . . 20 % da aplicação dos critérios anteriores.

Habitação Coletiva. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Privado . . . . . . . 1 lugar/fogo — T0 e T1.
2 lugares/fogo — T2 e T3.
3 lugares/fogo — T4, T5 e T6.
4 lugares/fogo — >T6.
1 lugar/fogo — ac ≤ 90m2.
2 lugares/fogo — ac > 90 m2 e ≤ 120 m2.
3 lugares/fogo — ac >120 m2 e ≤ 300 m2.
4 lugares/fogo — ac > 300 m2.

Público . . . . . . . 20 % da aplicação dos critérios anteriores.

Comércio  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Privado . . . . . . . 1 lugar/30 m2 ac para estabelecimentos ≤ 1000 m2 ac.
1 lugar/25 m2 ac para estabelecimentos > 1000 m2 e ≤ 2500 m2.
1 lugar/15 m2 ac para estabelecimentos> 2500 m2 e cumulativamente 1 lugar 

de pesado/200 m2 ac do edifício.

Público . . . . . . . 30 % da aplicação dos critérios anteriores.

Serviços  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Privado . . . . . . . 3 lugar/100 m2 ac para estabelecimentos ≤ 500 m2.
5 lugar/100 m2 ac do edifício para estabelecimentos> 500 m2.

Público . . . . . . . 30 % da aplicação dos critérios anteriores.

Indústria e ou Armazéns. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Privado . . . . . . . 1 lugar/75m2 ac.
Pesados: 1 lugar/500 m2 ac com um mínimo de 1 lugar/lote (a localizar no 

interior do lote).

Público . . . . . . . 20 % da aplicação dos critérios anteriores.

Restauração  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Privado . . . . . . . 1 lugar/50 m2 de ac do edifício.

Público . . . . . . . 1 lugar/25 m2 de ac do edifício.

Estabelecimentos Hoteleiros  . . . . . . . . . . . . . . . 20 % do número de unidades de alojamento para as categorias de 3 estrelas.
30 % do número de unidades alojamento para as categorias de 4 e 5 estrelas.

 O arredondamento dos valores calculados deverá ser feito para o 
número inteiro imediatamente superior, sendo sempre obrigatório, no 
mínimo, um lugar de estacionamento.

Para além do disposto no quadro acima há, ainda, a considerar o 
estacionamento público para pessoas com mobilidade condicionada, 
ao qual se aplica o disposto na legislação em vigor.
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Para efeitos de projeto das áreas de estacionamento contíguas à via, 
deve considerar -se:

Estacionamento paralelo à via: 5,6 metros × 2,2 metros;
Estacionamento transversal à via: 5,0 metros × 2,5 metros;
Estacionamento pesado paralelo à via: 15,0 m × 3,0 m;
Estacionamento pesado perpendicular à via: 15,0 m × 4,0 m.

Nas operações de loteamento e nas operações urbanísticas de impacte 
relevante ou semelhante a uma operação de loteamento será sempre 
criado estacionamento de acordo com o dimensionamento definido no 
n.º 2, do presente artigo, excetuando -se as situações em que todos os 
lotes confinem com via pública existente, cujo perfil ou características 
sejam limitadoras da criação de estacionamento e desde que a dimensão e 
configuração do prédio a lotear impossibilitem ou condicionem a criação 
de estacionamento público em área não adjacente à via pública existente.

Excetuam -se do n.º 2, deste artigo, sem prejuízo de legislação espe-
cifica aplicável, designadamente no que respeita a empreendimentos 
turísticos, de recreio e de lazer, os casos em que seja devidamente jus-
tificada a impossibilidade total ou parcial de criação de estacionamento 
inerentes a novas construções não decorrentes de operações de lotea-
mento e naquelas que tenham sido objeto de ampliação ou reconstrução, 
quando, cumulativamente:

Por razões de dimensões insuficientes do lote ou parcela, em áreas 
consolidadas ou a consolidar;

Por incapacidade dos acessos na execução das manobras respetivas;
Por alteração não desejável da composição arquitetónica das fachadas 

ou dos alinhamentos dos edifícios confrontantes com o arruamento em 
que a intervenção se situa;

No caso de edifícios cuja qualidade, pelo seu valor arquitetónico, 
histórico ou cultural, justifique a sua preservação, mesmo que haja lugar 
a ampliação ou remodelação decorrentes do projeto aprovado;

Por razões técnicas, nomeadamente em função da topografia, das 
características geológicas do solo, níveis freáticos ou que ponham em 
risco a segurança das edificações envolventes.

Nas situações previstas nos números 6 e 7, do presente artigo, fica o 
proprietário obrigado ao pagamento de uma compensação ao município, 
em numerário ou espécie, a definir em regulamento municipal.

SUBSECÇÃO IV

Estrutura Ecológica Municipal

Artigo 24.º

Identificação

A EEM representada na planta de zonamento do PU de Gandra possui 
carácter transversal e consiste num conjunto de áreas, valores e siste-
mas fundamentais para a proteção e valorização ambiental do território 
municipal.

A EEM tem como objetivo a proteção e salvaguarda dos ecossistemas 
e zonas de maior sensibilidade biofísica, a preservação e a valorização 
das componentes ecológicas, ambientais e paisagísticas do território 
concelhio e a promoção dos sistemas de recreio e lazer.

A EEM estabelecida para o território concelho integra:

Rede hidrográfica estruturante e áreas contíguas;
Sistemas integrados na REN;
Solos de elevada aptidão agrícola, integrados em RAN;
Área afeta à Rede Natura 2000 — Sítio Valongo;
Corredores ecológicos definidos no PROFT;
Espaços naturais;
Espaços florestais a salvaguardar;
Áreas de elevado valor paisagístico;
Áreas de conexão que promovem a continuidade espacial e a conec-

tividade das áreas integradas na estrutura ecológica municipal;
Áreas identificadas como valores geomorfológicos;
Espaços verdes urbanos que têm como função principal contribuir 

para o equilíbrio ecológico e proteção dos aglomerados urbanos bem 
como da continuidade dos sistemas biofísicos no seu interior.

A EEM subdivide -se em estrutura ecológica em solo rural e estrutura 
ecológica em solo urbano.

A ocupação das áreas integradas na EEM deve assegurar a compati-
bilização das funções de proteção, regulação e enquadramento com os 
usos produtivos, de recreio, lazer e bem -estar das populações.

Artigo 25.º
Identificação da Estrutura Ecológica em Espaço Rural

A EEM incluída em solo rural destina -se a assegurar as funções dos 
sistemas biológicos e o controlo dos escoamentos hídricos e atmosféri-
cos, sendo constituída por:

Rede hidrográfica estruturante e áreas contíguas;
Sistemas integrados na REN;
Solos de elevada aptidão agrícola, integrados em RAN;
Área afeta à Rede Natura 2000 — Sítio Valongo;
Corredores ecológicos definidos no PROFT;
Espaços naturais;
Espaços florestais a salvaguardar;
Áreas de elevado valor paisagístico;
Áreas identificadas como valores geomorfológicos;
Áreas de conexão que promovem a continuidade espacial e a cone-

tividade das áreas integradas na EEM.

Artigo 26.º
Identificação da Estrutura Ecológica Em Espaço Urbano

A Estrutura Ecológica em espaço urbano do Plano de Urbanização 
de Gandra integra um conjunto de espaços verdes urbanos de utilização 
coletiva como jardins públicos, parques urbanos e praças com carácter 
estruturante nos aglomerados urbanos. Compreendendo as áreas, valores 
e sistemas fundamentais para a proteção e valorização ambiental dos 
espaços urbanos.

Estas áreas destinam -se a usos recreativos, turísticos, desportivos 
e culturais, não sendo suscetíveis de outros usos, e têm como função 
complementar a qualificação ambiental e paisagística do território 
urbano.

Artigo 27.º

Regime
Nas áreas integradas na EEM o regime de ocupação é o previsto para 

a respetiva categoria de espaço, articulado, quando for o caso, com os 
regimes legais aplicáveis às mesmas áreas e pelas demais disposições 
que o presente plano impõe.

SUBSECÇÃO V

Património Arquitetónico

Artigo 28.º
Identificação

O património arquitetónico, identificado na Planta de Zonamento, 
corresponde a imóveis ou a conjuntos de imóveis que, pelo seu interesse 
cultural, histórico, etnográfico, arquitetónico, ou científico são promo-
vidos como valor de memória e identidade do lugar e devem ser alvo 
de medidas de proteção e de valorização, compreendendo:

Património classificado e em vias de classificação;
Património inventariado não Classificado.

A proteção e a valorização do património arquitetónico concretizam-
-se, nomeadamente, através:

Da preservação do carácter e dos elementos determinantes que consti-
tuem a sua imagem e identidade, sem prejuízo da sua adaptação, quando 
possível, à vida contemporânea;

Do condicionamento à transformação do seu espaço envolvente;
Da valorização do património através de ações materiais e imateriais.

Artigo 29.º
Regime

Ao património classificado e em vias de classificação da responsabi-
lidade da tutela aplica -se a legislação em vigor.

O património classificado e em vias de classificação como de interesse 
municipal, beneficiará de uma área de salvaguarda, contada a partir dos 
seus limites exteriores e cujo perímetro não deverá exceder os 50 m, 
salvo casos excecionais devidamente justificados.

Para o património inventariado não classificado as áreas de salva-
guarda são as coincidentes com a implantação desse mesmo património 
e identificado na planta de zonamento, bem como na planta de patri-
mónio cultural e respetivas fichas individuais constantes da 1.ª revisão 
do PDM.



Diário da República, 2.ª série — N.º 162 — 25 de agosto de 2014  22047

No património referido nos pontos 1 e 2, do presente artigo, o edi-
ficado e o território abrangido pelas respetivas áreas de salvaguarda, o 
licenciamento ou a comunicação prévia de operações urbanísticas e a 
execução de quaisquer trabalhos que alterem a topografia, os alinha-
mentos, as características do interior e o número de pisos e, em geral, 
a distribuição de volumes de cobertura ou o revestimento exterior dos 
edifícios, ficam condicionados à apreciação favorável por parte da 
autarquia, incluindo o G.A.P., quanto ao impacte destas ações no patri-
mónio a salvaguardar.

A demolição de património inventariado só é permitida quando seja 
considerada necessária à execução de equipamentos, infraestruturas ou 
projetos de interesse municipal, assim ponderados em sede de Assembleia 
Municipal, devendo, porém e previamente, ser objeto de discussão pública.

SECÇÃO VI

Património Arqueológico

Artigo 30.º
Identificação

O património arqueológico integra:
Património classificado e em vias de classificação;
Suspeita da existência de vestígios arqueológicos.

Artigo 31.º
Património Classificado e em vias de Classificação

Ao património classificado e em vias de classificação da responsabi-
lidade da tutela aplica -se a legislação em vigor.

Ao património classificado e em vias de classificação da responsabili-
dade do município aplica -se as disposições constantes do artigo seguinte.

Artigo 32.º
Suspeita da Existência de Vestígios Arqueológicos

A Suspeita de Existência de Vestígios Arqueológicos, assinalados na 
Planta de Zonamento, corresponde a uma área de salvaguarda que, pelas 
referências documentais, orais, ou toponímicas, poderá ser passível a 
ocorrência de vestígios arqueológicos, pelo que deverá obedecer ao 
disposto na legislação aplicável:

Os licenciamentos deverão prever acompanhamento arqueológico 
por arqueólogo autorizado pela entidade de tutela, de modo a que se 
definam medidas que assegurem a identificação, registo e a eventual 
salvaguarda/conservação dos eventuais valores arqueológicos;

Como área de salvaguarda considera -se, também, para os imóveis 
do património arquitetónico, designadamente igrejas ou capelas não 
classificadas de construção anterior ao século XIX, em cujo subsolo ou na 
sua envolvente próxima se conheça ou preveja a existência de vestígios 
arqueológicos, de acordo com a delimitação constante das plantas de 
zonamento e de património cultural e respetivas fichas individuais.

Artigo 33.º
Vestígios Arqueológicos Fortuitos

Sempre que em qualquer tipo de obra, particular ou não, sejam en-
contrados vestígios arqueológicos, deverá ser dado conhecimento do 
facto ao G.A.P e à instituição de tutela.

Em caso de se verificarem achados arqueológicos, os trabalhos em 
curso deverão ser imediatamente suspensos, em conformidade com as 
disposições legais;

O tempo de duração efetiva de suspensão dará direito à prorrogação 
automática por igual prazo de licença da obra, para além de outras 
providências previstas na legislação em vigor.

Os trabalhos suspensos só poderão ser retomados após parecer dos 
competentes organismos tutelares da administração central.

Artigo 34.º
Outros Imóveis

Durante o período de vigência do Plano, a planta de condicionantes 
deverá ser atualizada sempre que se verifique a alteração do quadro 
de servidões administrativas e restrições de utilidade pública, como 
consequência de novos imóveis classificados ou entrada em vias de 
classificação, pelo que nestas condições ter -se -á em conta a legislação 
aplicável associada.

Manter -se -á atualizada a planta de zonamento relativamente a novos 
valores culturais que venham a ser identificados, no âmbito de trabalhos 

de reconhecimento e inventariação, podendo ter que delimitar novas 
áreas de salvaguarda.

SUBSECÇÃO VIII

Património Natural

Artigo 35.º
Recursos Geológicos

Integram -se no domínio público do Estado os recursos geológicos, 
designadamente os depósitos minerais, que se encontram presentes no 
território administrativo de Paredes.

Os termos de exploração de recursos geológicos regem -se pela legis-
lação em vigor aplicável.

No interior dos polígonos delimitados na planta de zonamento poderão 
ocorrer atividades de prospeção e pesquisa e ou de exploração de recursos 
geológicos, mediante parecer das entidades de tutela envolvidas.

Atendendo que às áreas de recursos geológicos correspondem, simul-
taneamente, a áreas de potencial arqueológico, determina -se que:

Se durante a realização de qualquer tipo de revolvimento no solo 
forem identificados vestígios de trabalhos mineiros e testemunhos pa-
leontológicos (fósseis) deverá ser comunicado de imediato à autarquia, 
para que se proceda ao registo.

SUBSECÇÃO IX

Rede Rodoviária

Artigo 36.º
Hierarquia Viária

A rede rodoviária é constituída pela rede rodoviária principal, distri-
buidora secundária e rede local.

Artigo 37.º
Rede Rodoviária Principal

A rede rodoviária principal íntegra as vias existentes e previstas, 
incluídas no Plano Rodoviário Nacional, nomeadamente:

Estradas nacionais e regionais:
Rede Nacional Fundamental, constituída pelos itinerários principais;
Rede Nacional Complementar, constituída pelos itinerários comple-

mentares e pelas estradas nacionais;
Estradas regionais.
Estradas desclassificadas sob jurisdição da EP. SA.
As ações a desenvolver ao longo da rede rodoviária principal carecem 

de parecer da entidade de tutela.

Artigo 38.º
Rede Rodoviária Distribuidora Secundária

A rede rodoviária distribuidora secundária corresponde a eixos subsi-
diários e complementares da rede rodoviária distribuidora fundamental, 
estabelecendo articulações em extensão de acessibilidades criadas ou 
mantendo o carácter distribuidor dos antigos eixos nacionais, adaptados 
à sua nova função de acessibilidade e ligação local.

As características destes eixos preconizam uma maior integração 
no ambiente urbano construído face à rede rodoviária distribuidora 
fundamental, proporcionando um espaço canal com possibilidades de 
alargamento do perfil transversal, ainda que diretamente suportem ocu-
pação construtiva.

Artigo 39.º
Rede Rodoviária Local

A rede rodoviária local corresponde aos arruamentos que estabelecem 
a ligação da rede rodoviária distribuidora fundamental e secundária aos 
prédios rurais ou urbanos que servem.

A rede rodoviária local constitui espaço público de relação com o 
edificado marginante, podendo adotar soluções que condicionem o 
tráfego mecânico.

Artigo 40.º
Caravterísticas

A rede rodoviária deve adquirir as características físicas e operacionais 
constantes do quadro seguinte: 
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Rede rodoviária distribuidora Rede rodoviária local

Número mínimo de faixas de rodagem  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 1
Separação física dos sentidos de circulação. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Facultativa  . . . . . . . . . . . . . . . . . . A evitar.
Largura mínima das faixas de rodagem (m)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.25 3.50
Largura mínima dos passeios (m)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.25 1.50
Acesso aos prédios marginais  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Livre. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Livre.
Estacionamento  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Autorizado  . . . . . . . . . . . . . . . . . . Autorizado.
Cargas e descargas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Reguladas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Reguladas.
Paragens . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Preferencialmente local próprio. . . Preferencialmente local próprio.
Circulação pedonal e de velocípedes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Preferencialmente segregada . . . . Livre.

 Excetua -se do disposto no número anterior:
A rede rodoviária local que possua duas ou mais faixas de rodagem, 

na qual a largura mínima é de 3 metros (cada);
Situações excecionais devidamente justificadas, nomeadamente por 

limitações resultantes da situação existente ou necessidade de preser-
vação de valores patrimoniais e ambientais.

O traçado da rede rodoviária proposta na Planta de Zonamento é 
indicativo, pelo que, na execução dos projetos, são admitidas variações 
que contribuam para a sua melhor funcionalidade e exequibilidade, desde 
que essas variações não comprometam, de modo algum, a hierarquia e 
a prestação pretendidas.

É obrigatória a execução de passeios públicos em todas as construções 
novas a edificar, sendo que nas restantes situações deverão ser executadas 
sempre que possível.

Nas situações dispostas na alínea b) do n.º 2 e nos casos em que, 
por razões de interesse público, não seja possível ou exequível o 
disposto no n.º 4, do presente artigo, fica o proprietário obrigado 
ao pagamento de uma compensação ao município, em regulamento 
municipal.

Artigo 41.º
Faixas de Proteção

Para as vias propostas e enquanto não estiver efetivada a sua cons-
trução, estabelecem -se as seguintes faixas de proteção non -aedificandi, 
para um e outro lado da via:

Rede Rodoviária Principal — a faixa estabelecida na lei para cada 
caso concreto;

Rede Rodoviária Distribuidora Fundamental — 50 metros;
Rede Rodoviária Distribuidora Secundária — 30 metros;
Rede Rodoviária Local — 10 metros.

Os condicionamentos estabelecidos no ponto anterior deixarão de 
vigorar à data da aprovação definitiva pelos órgãos do Município 
ou entidades competentes, dos projetos de execução das vias em 
causa.

Quando através do projeto de execução se verifique alteração do 
traçado previsto no presente plano, a faixa de proteção é transposta 
para o novo traçado.

SUBSECÇÃO VIII

Infraestruturas básicas e de transporte

Artigo 42.º
Rede de Abastecimento Público de Água

Na vizinhança das captações para abastecimento público e redes 
de adução e distribuição de água, são interditas, cumulativamente, as 
seguintes intervenções:

A edificação de novas construções numa faixa/raio de 10 metros à 
volta dos furos/galerias de captação de água;

Instalações ou ocupações que possam provocar poluição nos aquíferos, 
nomeadamente: instalações pecuárias, depósitos de sucata, armazéns de 
produtos químicos, numa faixa /raio de 100 metros à volta dos furos/
galerias de captação de água;

A execução de construções numa faixa de 10 metros definida a partir 
dos limites exteriores dos reservatórios e respetiva área de ampliação;

A execução de construções numa faixa de 1,5 metros, medida para 
cada um dos lados das condutas, quando se trate de adutoras ou adutoras-
-distribuidoras e de 1,2 metros para cada lado, quando se trate de con-
dutas exclusivamente distribuidoras.

Artigo 43.º
Rede de Drenagem de Esgotos

Na vizinhança das redes de esgotos (coletores de águas residuais) 
e das estações de tratamento de efluentes, observar -se -ão os seguintes 
condicionalismos, cumulativamente:

É interdita a execução de construções numa faixa de 5 metros medida 
para cada um dos lados dos emissários;

É interdita a construção numa faixa de 10 metros, definida a partir 
dos limites exteriores das estações de tratamento de efluentes e respetiva 
área de implantação;

Os limites das estações de tratamento ou de outras instalações de 
depuramento de efluentes deverão possuir uma faixa arborizada de 
proteção com um mínimo de 5 metros de largura.

Artigo 44.º
Rede Elétrica

O licenciamento de infraestruturas e demais construções, públicas e 
privadas, na vizinhança da rede de energia elétrica deverá respeitar o 
prescrito na legislação aplicável.

Artigo 45.º
Outras Infraestruturas

Às infraestruturas de gás, rede de telecomunicações por cabo ou 
outras, caracterizadas por uma distribuição subterrânea, aplicam -se os 
condicionalismos das alíneas a) e b) do artigo 41.º — Rede de Drenagem 
de Esgotos, do presente regulamento.

CAPÍTULO IV

Qualificação do solo Rural

Artigo 46.º
Identificação

O solo rural destina -se, preferencialmente, ao desenvolvimento de 
funções diretamente relacionadas com o setor primário da atividade 
económica (agrícola, florestal e agro -florestal), bem como à con-
servação e defesa dos valores biofísicos, geológicos e paisagísticos 
relevantes, sendo, igualmente, compatível com este solo a exploração 
dos recursos geológicos e instalações desportivas destinadas à prática 
de golfe.

SECÇÃO I

Disposições Gerais

Artigo 47.º
Estatuto Geral de Ocupação do Solo Rural

O solo rural não pode ser objeto de quaisquer ações que diminuam 
ou destruam as suas potencialidades e vocação estabelecida para as 
categorias de usos dominantes em que se subdivide, salvo as previstas 
no presente plano e as exceções consignadas na legislação aplicável e no 
respeito dos condicionalismos decorrentes das servidões administrativas 
e restrições de utilidade pública.

Salvo imposição legal em contrário, o licenciamento ou autorização 
para construir novos edifícios, ou para converter os usos das preexis-
tências que se localizem em solo rural, não implica para o município 
qualquer obrigação, imediata ou futura, em dotá -los com infraestruturas 
urbanísticas ou outros serviços de cariz urbano.
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A execução e a manutenção de todas as infraestruturas próprias e 
necessárias à construção ficam a cargo dos interessados.

As construções, nos casos que tenham enquadramento, deverão ser 
localizadas na área da parcela menos prejudicial à atividade agrícola e 
florestal, sem prejuízo do seu bom enquadramento urbanístico e cor-
reta integração paisagística e mediante parecer favorável da entidade 
de tutela.

As construções, usos ou atividades dispostos nos artigos seguintes 
só serão autorizados após parecer favorável das, eventuais, entidades 
de tutela.

Excetuam -se do disposto nos respetivos regimes de edificabilidade as 
áreas que se situam em REN e em Rede Natura às quais se aplica, cumu-
lativamente, o disposto nos artigos 7.º — Regime, do presente plano.

Sem prejuízo das servidões administrativas e restrições de utilidade 
pública e demais legislação aplicável, é permitida a prospeção e explo-
ração de recursos geológicos e respetivos anexos de apoio, em todas as 
categorias e subcategorias do solo rural.

Artigo 48.º
Áreas Florestais Percorridas por incêndio

Nas áreas florestais percorridas por incêndio a edificabilidade, a re-
classificação do solo e demais ações fica condicionada ao estabelecido 
na legislação aplicável e às disposições do presente plano.

Ficam igualmente sujeitos a este regime os terrenos afetados por 
incêndios ocorridos após a aprovação do presente plano.

Artigo 49.º
Medidas de Defesa Contra Incêndios

Todas as construções, infraestruturas, equipamentos e estruturas de 
apoio enquadráveis no regime de construção previsto para as categorias 
de espaço inseridas em solo rural, terão de cumprir as Medidas de Defesa 
contra Incêndios Florestais, definidas no quadro legal em vigor, assim 
como as previstas no PMDFCI.

Na implantação de novas edificações em parcelas que confrontam com 
arruamento, há a contabilizar no afastamento legal exigido à estrema da 
parcela a área daquela infraestrutura.

SECÇÃO II

Espaço Agrícola

Artigo 50.º
Identificação

O espaço agrícola corresponde a áreas de grande fertilidade, uso 
ou vocação agrícola reconhecidas e integradas na Reserva Agrícola 
Nacional.

Destinam -se à manutenção e desenvolvimento do potencial produ-
tivo, segundo formas de aproveitamento agrícola ou agropecuários 
que conservem a fertilidade dos solos e cumpram o código das boas 
práticas agrícolas.

Os solos integrados neste espaço não podem ser objeto de quais-
quer ações que diminuam ou destruam as suas potencialidades, salvo 
as enquadradas nas exceções estabelecidas na legislação geral e no 
presente plano.

As construções, usos ou atividades descritas no número anterior só 
serão autorizadas após parecer favorável da entidade de tutela e nas 
condições definidas no presente plano e desde que não afetem negati-
vamente a área envolvente sob o ponto de vista paisagístico, ambiental 
e funcional.

Artigo 51.º
Regime de Edificabilidade

No espaço agrícola, para além das disposições constantes na legislação 
aplicável, é necessário:

Construção de instalações de apoio à atividade agrícola e pecuária

A construção de instalações de apoio à atividade agrícola é permitida 
desde que a área total de construção dos edifícios de assento de lavoura, 
com a exceção do disposto nas alíneas B e C, do presente número, não 
exceda o índice de utilização do Solo (Iu) de 0,05, relativamente à área 
de exploração, não podendo exceder a área máxima de 1000 m2.

A construção de instalações agroindustriais complementares à ativi-
dade agrícola apenas é permitida desde que a área de implantação não 
exceda 15 % da área total da parcela, não excedendo área máxima de 
5000 m2.

A construção de instalações cobertas destinadas à criação e abrigo de 
animais apenas é permitida desde que, cumulativamente:

A área total de implantação não exceda 50 % da área total da parcela;
A área de construção dos edifícios não seja superior a 2000 m2;
Seja garantido um afastamento mínimo de 150 metros aos limites do 

perímetro urbano e edifícios de empreendimento turístico, bem como a 
edificações preexistentes com funções residenciais.

Edificações habitacionais:
Admite -se a ampliação de edificações habitacionais unifamiliares 

preexistentes, desde que a área de impermeabilização total não exceda os 
10 % da área da parcela e num máximo de 200 m2, não podendo a altura 
da fachada dos edifícios ultrapassar os 7 e os 3 metros, respetivamente, 
acima e abaixo da cota de soleira, ou a da preexistência, se superior.

São permitidas novas construções para fins habitacionais desde que 
se trate de uma habitação unifamiliar e se verifique, cumulativamente:

A área mínima da parcela tem de ser igual ou superior a 10 000 m2 e 
possuir uma frente mínima de 20 metros face à via pública;

Excetua -se do disposto na subalínea anterior as construções em es-
paços de colmatação;

O índice de utilização do Solo (Iu) seja igual ou inferior a 0,020, não 
podendo a área de impermeabilização total ser superior a 200 m2;

A altura da fachada dos edifícios não exceda os 7 e os 3 metros, 
respetivamente, acima e abaixo da cota de soleira.

Permitem -se construções e ampliações para empreendimentos turísti-
cos, de recreio e de lazer desde que se verifique, cumulativamente:

O índice de utilização do solo (Iu) seja de 0,10 da área total da parcela, 
incluindo as edificações preexistentes.

O índice de impermeabilização do Solo (Iimp) das novas construções 
destinadas a lazer complementar não exceder 10 % da área total de 
implantação.

A altura da fachada dos edifícios não poderá exceder os 10 metros, 
ou da preexistência, se superior.

Permite -se a reconstrução das construções preexistentes e a sua am-
pliação até 50 % da área de construção preexistente, condicionadas ao ín-
dice referido em B, da presente número, não devendo a altura da fachada 
ultrapassar os 10 metros ou a altura da preexistência, se superior.

SECÇÃO III

Espaço de Uso Múltiplo Agrícola e Florestal

Artigo 52.º
Identificação

Correspondem a sistemas agro -silvo -pastoris, com aptidão florestal e 
agrícola com vocação específica para o desenvolvimento da agricultura, 
da pastorícia, da caça e da pesca, ocupadas por povoamentos florestais 
diversos, áreas agrícolas e ocupação arbustivo -herbácea.

Artigo 53.º
Regime de edificabilidade

No espaço florestal de uso múltiplo agrícola e florestal a edificabili-
dade restringe -se aos seguintes casos:

Infraestruturas básicas e de transporte;
Instalações especiais afetas à exploração de recursos geológicos;
Percursos pedonais e caminhos agrícolas ou florestais;
Edificações que se destinem, exclusivamente, ao apoio à gestão flo-

restal e à defesa da floresta contra incêndios;
Equipamentos ou empreendimentos públicos ou de serviço público 

que deverão ser enquadráveis na paisagem;
Instalações desportivas destinadas à prática de golfe;

Habitação unifamiliar:
Dimensão mínima da parcela — 10 000 m;
Número máximo de pisos — 2 + (– 1);
Área de impermeabilização — 250 m²;
Tipologia isolada, exceto nas situações preexistentes;
As obras de ampliação, a edificação de anexos em habitações preexis-

tentes, que visem assegurar as condições de habitabilidade, e a edifica-
ção em espaços de colmatação, em áreas edificadas consolidadas e em 
aglomerados populacionais serão dispensadas do disposto na alínea a), 
do presente número.



22050  Diário da República, 2.ª série — N.º 162 — 25 de agosto de 2014 

Indústria, armazéns e equiparados:
Só será permitida a localização de indústrias, armazéns e equiparados 

em condições excecionais, nomeadamente nos casos em que a unidade 
a instalar traga inegáveis benefícios para o concelho, nomeadamente a 
nível da criação de novos postos de trabalho.

A localização de indústrias, armazéns e equiparados neste espaço 
deverá respeitar a legislação aplicável, cumulativamente com:

Dimensão mínima da parcela — 35 000 m²;
Área de implantação do edifício ser maior ou igual a 7 500 m²;
A altura da fachada não ultrapasse os 8 metros;
Seja assegurado um afastamento mínimo lateral e tardoz de 5 e 10 me-

tros, respetivamente;
Para construções preexistentes é permitido fazer alterações, amplia-

ções ou restauros, desde que em conformidade com o presente plano e 
com a legislação aplicável;

Só serão permitidas instalações industriais, de armazenagem e equi-
paradas isoladas, nas condições definidas nas subalíneas anteriores, para 
prática de uma só atividade.

Seja assegurado a correta inserção urbanística.
Comércio e serviços, desde que se localizem nos pisos 1 e ou  -1 de 

edificações habitacionais unifamiliares.
Empreendimentos turísticos, de recreio e de Lazer e de edifícios de 

restauração e bebidas, associados ao aproveitamento das potencialidades 
naturais e paisagísticas, desde que se cumpra o disposto na legislação 
aplicável e se verifique, cumulativamente:

O índice de utilização do solo (Iu) seja de 0,10 da área total da parcela, 
incluindo as preexistências;

O índice de impermeabilização do solo (Iimp) das novas construções 
destinadas a lazer complementar não exceder 10 % da área global de 
implantação;

A altura da fachada dos edifícios não poderá exceder os 10 metros, 
ou da preexistência, se superior;

Permite -se a ampliação das construções preexistentes até 50 % da área 
de construção, condicionadas ao índice de utilização referido na alínea a), 
do presente número, não devendo a altura da fachada ultrapassar os 
10 metros ou a altura do edifício preexistente, se superior.

SECÇÃO IV

Espaço de Equipamento e Outras Ocupações 
Compatíveis com o Solo Rural

SUBSECÇÃO I

Área de Enquadramento Paisagístico

Artigo 54.º
Identificação

A área de enquadramento paisagístico corresponde a zonas que se 
constituem como espaços de vocação dominantemente agrícola, desig-
nadamente de solos afetos à RAN, ou florestal, que permitem compa-
tibilizar a manutenção das suas funções com usos complementares de 
apoio à cultura, ao recreio, ao lazer, ao desporto, à animação turística 
ou outros usos compatíveis.

A área de enquadramento paisagístico pretende:
Estabelecer a continuidade do sistema ecológico;
Resolver as carências de espaços verdes de lazer e recreio dos aglo-

merados próximos;
Definir o remate do espaço urbano;
Contribuir para a valorização ambiental do território.

Na área de enquadramento paisagístico não são permitidas quaisquer 
ações que contribuam para a degradação do património existente e 
deterioração da sua envolvente, nomeadamente movimentos de terras 
ou alteração da topografia do terreno, exceto os previstos no artigo se-
guinte, ficando qualquer uso ou atividades que se pretenda levar a efeito, 
sujeitos a parecer dos serviços competentes da autarquia, sem prejuízo 
de eventuais pareceres obrigatórios de outras entidades.

Nestas áreas a instalação de edificações e estruturas necessárias à 
integração dos usos previstos fica subordinada às seguintes condições:

Respeito pela capacidade de carga dos ecossistemas presentes;
Proteção, valorização do revestimento vegetal existente, manutenção 

do fundo de fertilidade dos solos e acautelamento de qualquer impacte 
ambiental;

As edificações devem configurar soluções arquitetónicas de utilização 
de materiais que se enquadrem ecologicamente e se diluam no espaço 
natural e paisagem envolventes.

Artigo 55.º
Regime de edificabilidade

Na área de enquadramento paisagístico, para além dos usos agrícola 
e florestal, é permitida:

A localização de equipamentos públicos ou de interesse público e 
de mobiliário urbano, tal como quiosques, parques infantis, instalações 
sanitárias, desde que a sua função e as suas características técnicas sejam 
licenciadas/aprovadas pela Câmara Municipal.

A construção e ampliação de edifícios de restauração e bebida, desde 
que reconhecidos como de apoio e de interesse municipal, e que cumu-
lativamente:

A área de implantação por edifício, incluindo as preexistências, não 
pode ser superior a 250 m2;

A altura da fachada dos edifícios não exceda os 7 metros e 3 metros, 
respetivamente, acima e abaixo da cota de soleira, ou a altura da pree-
xistência, se superior.

A construção e a ampliação de empreendimentos turísticos, de recreio 
e de lazer associadas ao aproveitamento das potencialidades naturais e 
paisagísticas desde que se verifique, cumulativamente:

O índice de utilização do solo (Iu) seja de 0,08 da área total da parcela, 
incluindo as edificações preexistentes;

O índice de impermeabilização do solo (Iimp) das novas construções 
destinadas a lazer complementar não exceder 5 % da área global de 
implantação;

A altura da fachada dos edifícios não poderá exceder os 10 metros 
ou a altura da preexistência, se superior;

Permite -se a reabilitação das construções preexistentes e a sua am-
pliação até 50 % da área de construção preexistente, condicionadas ao 
índice de utilização referido em a), do presente número, não devendo a 
altura da fachada ultrapassar os 10 metros ou a altura da preexistência, 
se superior.

Obras de ampliação, reconstrução, alteração e conservação de edifí-
cios considerados como preexistências, desde que, cumulativamente se 
cumpra o disposto no presente plano e o seguinte:

Seja para habitação unifamiliar;
Na ampliação e reconstrução a área de impermeabilização total re-

sultante não pode ser superior a 200 m2, incluindo a preexistência, nos 
restantes casos é a área da preexistência se superior;

A altura da fachada dos edifícios não exceda os 7 metros e 3 metros, 
respetivamente, acima e abaixo da cota de soleira ou a altura da pree-
xistência, se superior.

CAPÍTULO V

Qualificação do solo Urbano

SECÇÃO I

Disposições Gerais

Artigo 56.º
Critérios Gerais de Conformação do Edificado

Na conformação da edificação admissível em prédios ou suas partes 
têm de ser acatadas as seguintes orientações:

Deve ser garantida a coerência da malha urbana, através de uma cor-
reta articulação entre as novas edificações e as preexistentes, em termos 
de morfologias, escalas volumétricas e características dominantes de 
arquitetura da envolvência.

Têm de ser respeitados, articuladamente, os critérios e parâmetros 
urbanísticos aplicáveis a cada caso.

Só são passíveis de construção as parcelas que sejam confinantes com 
a via pública com capacidade de trânsito automóvel.

As novas edificações devem ser implantadas dentro da área da parcela 
compreendida entre o limite confinante com a via pública e uma linha 
paralela àquele limite, traçada à distância de 35,0 metros do mesmo, 
salvo nos casos seguintes:

Edificações destinadas a equipamentos;
Edificações em áreas com alinhamentos predefinidos;
Edificações a levar a cabo em cumprimento de planos de pormenor;
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Edificações destinadas a indústria e armazenagem;
Edificações em Área Residencial Dispersa e Espaços de Atividade 

Económica.

Nos espaços centrais e residenciais não é permitida a instalação, 
em edifício próprio e autónomo de outros usos, de novas indústrias, 
armazéns ou equiparados.

Excetua -se do disposto no ponto anterior as indústrias, armazéns ou 
equiparados existentes à data de entrada em vigor do presente plano, 
desde que cumpram, cumulativamente, o seguinte:

Os usos e atividades não podem ser insalubres, tóxicos ou perigosos;
As indústrias, armazéns e equiparados têm de ser compatíveis com 

o uso habitacional, de acordo na legislação aplicável e o disposto no 
artigo 13.º — Compatibilidades de Usos e Atividades, do presente plano;

A tipologia de construção é isolada, permitindo -se, excecionalmente, 
tipologia geminada ou em banda, desde que o terreno confrontante 
esteja ocupado com este tipo de atividades e usos e se cumpra a demais 
legislação aplicável;

As fachadas laterais e tardoz deverão obedecer a um afastamento 
mínimo de 5,0 metros e 10,0 metros às extremas das parcelas/lotes, 
respetivamente;

Excetua -se do disposto na alínea anterior o afastamento das fachadas 
laterais em tipologias geminadas e em banda;

Cumpram com índice de utilização do solo previsto para a área onde 
se inserem e a altura máxima do edifício de 8 metros;

O n.º máximo de pisos acima do solo para as indústrias, armazéns e 
equiparados é de 1;

Excetua -se do disposto na alínea anterior o edifício de serviços e 
comércio de apoio às indústrias, armazéns e equiparados, para o qual é 
admitido o n.º máximo de pisos acima do solo da área em que se insere, 
até a um máximo de 3 pisos;

No caso de existirem desníveis acentuados entre lotes vizinhos, a 
construção não poderá exceder os 8 metros de altura, medidos a partir 
do solo até ao ponto mais alto da construção junto ao limite do lote;

Nas edificações em que exista cave a respetiva área é incluída no 
índice de utilização do solo;

Na cave não é admitida industria;
O licenciamento seja solicitado até três anos após entrada em vigor 

do presente plano.

Mais se excetua do disposto no ponto 4, a ampliação de edificações 
existentes e preexistentes de indústrias, armazéns ou equiparados, desde 
que a edificação final, incluindo a ampliação, não ultrapasse o índice da 
área onde se insere e seja igual ou inferior a 50 % do existente e cumpra o 
disposto nas alíneas a), b), c), d), e), f), g), h), i) e j) do ponto anterior.

Nos equipamentos públicos ou projetos de interesse público localiza-
dos em espaço central e residencial admite -se um índice de utilização do 
solo superior em 50 % ao previsto para a área onde se insere.

Artigo 57.º
Anexos

Em lotes/parcelas de habitação unifamiliar e tipo unifamiliar é per-
mitida a construção de anexos destinados ao uso complementar da 
construção principal desde que, para além das disposições relativas a 
iluminação e ventilação constantes na legislação aplicável, não excedam 
10 % da área da parcela, sendo 100 m² a área de implantação máxima 
permitida, não podendo o índice de utilização total da parcela ser superior 
ao disposto na classe de solo associada.

É permitida a instalação de construções destinadas a indústrias, ar-
mazéns e equiparados nos logradouros de lotes/parcelas de habitação 
unifamiliar e tipo unifamiliar, desde que não excedam a área implantação 
total de 250 m², não podendo o índice de utilização total da parcela 
ser superior ao disposto na classe de solo associada e mantenham um 
afastamento mínimo lateral e tardoz de 5 e 10 metros, respetivamente, 
com os limites lateral do terreno e com o limite tardoz e fachadas do 
edifício habitacional.

As indústrias, armazéns e equiparados a instalar nos logradouros 
têm de ser compatíveis com o uso habitacional, de acordo na legislação 
aplicável e o disposto no artigo 13.º — Compatibilidades de Usos e 
Atividades, do presente plano.

Os anexos deverão desenvolver -se numa volumetria de um só piso, 
não excedendo o pé -direito de 2,50 metros, sendo que, quando destinados 
à indústria, armazéns e equiparados o pé -direito mínimo admitido é de 
3,0 metros, até ao máximo de 6,0 metros.

Artigo 58.º
Zonamento Acústico

O zonamento acústico para o concelho encontra -se definido na planta 
anexa à planta de zonamento.

O PDM identifica as seguintes zonas:
Zonas Sensíveis;
Zonas Mistas;
Zonas de Conflito.

As zonas sensíveis dizem respeito a zonas escolares e hospitalares, 
classificadas de Espaço de Uso Especial — Equipamento.

As Zonas Mistas abrangem as restantes categorias de solo urbano, com 
a exceção dos Espaços de Atividades Económicas, onde não se verifica 
a necessidade de cumprimento de qualquer tipo de valores limite.

As zonas escolares que serão objeto de alteração de uso, designa-
damente por força da entrada em vigor dos centros escolares, embora 
classificadas como Zonas Mistas na planta de zonamento acústico, são, 
na situação de facto, Zonas Sensíveis enquanto aí estiverem localizadas 
e a funcionar escolas.

As Zonas de Conflito correspondem a áreas onde os níveis de ruído 
identificados ultrapassam os valores identificados das zonas sensíveis 
e mistas.

Nas zonas definidas aplica -se o estabelecido na legislação aplicável 
em vigor e as disposições do presente plano, designadamente os valores 
limite de níveis sonoros dispostos no quadro seguinte: 

Classificação das zonas Lden Ln

Zonas Sensíveis  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55 45
Zonas Mistas  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65 55

 Nas zonas de conflito devem ser adotadas as medidas previstas na 
legislação aplicável.

SECÇÃO II

Solo Urbano

Artigo 59.º

Identificação

O solo urbanizado encontra -se dotado de infraestruturas urbanas, 
servido por equipamentos de utilização coletiva e correspondem a áreas 
de urbanização consolidada, ou em consolidação, contribuindo para os 
objetivos de sustentabilidade e nuclearização.

SUBSECÇÃO I

Espaço Central

Artigo 60.º

Identificação

O espaço central corresponde a áreas urbanas já consolidadas ou a 
consolidar, caracterizadas pela sua função de centralidade.

Os espaços centrais destinam -se à localização e implantação de 
atividades, funções e instalações com fins habitacionais, comerciais 
ou de serviços, bem como à criação de espaços públicos e de espa-
ços verdes de utilização coletiva e à instalação de equipamentos 
urbanos.

Artigo 61.º

Regime de Edificabilidade

No espaço central a natureza da ocupação e da utilização do solo 
destina -se a:

Habitação coletiva, admitindo -se habitação tipo unifamiliar ou uni-
familiar isolada, geminada e em banda, em espaços de colmatação ou 
continuidade com áreas em que sejam claramente predominantes estas 
tipologias;

Serviços e escritórios;
Comércio;
Equipamentos de utilização coletiva.

Neste espaço deverão ser aplicados os seguintes indicadores urba-
nísticos:

Índice de utilização do solo — 1,1 m2/m2;
N.º máximo de pisos acima da cota de soleira — 5.
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SUBSECÇÃO II

Espaço Residencial

Artigo 62.º

Identificação

O espaço residencial destina -se, predominantemente, à localização 
e implantação de edificações com fins habitacionais, sem prejuízo de 
nelas se poderem localizar e implantar atividades, funções e instalações 
comerciais ou de serviços, criar espaços públicos e espaços verdes e 
de utilização coletiva e instalar equipamentos de utilização coletiva e 
urbanos.

Os usos referidos no número anterior constituem, no seu conjunto, o 
uso dominante dos espaços residenciais, podendo estes receber, ainda, 
outras utilizações ou ocupações, desde que sejam compatíveis nos termos 
do disposto no presente plano e na legislação aplicável.

Artigo 63.º

Área Residencial de Média Densidade — nível 1

Na área residencial de média densidade — nível 1 a natureza da 
ocupação e da utilização do solo destina -se a:

Habitação coletiva;
Habitação tipo unifamiliar isolada, geminada e em banda;
Habitação unifamiliar isolada, geminada e em banda;
Serviços e escritórios;
Comércio;
Equipamentos de utilização coletiva.

Nesta zona deverão ser aplicados os seguintes indicadores urbanísticos:

Índice de utilização do solo — 1,1 m2/m2.
N.º máximo de Pisos acima da cota de soleira — 5.

Artigo 64.º

Área Residencial de Média Densidade — nível 2

Na área residencial de média densidade — nível 2 a natureza da 
ocupação e da utilização do solo destina -se a:

Habitação coletiva;
Habitação tipo unifamiliar isolada, geminada e em banda;
Habitação unifamiliar isolada, geminada e em banda;
Serviços e escritórios;
Comércio;
Equipamentos de utilização coletiva.

Nesta zona deverão ser aplicados os seguintes indicadores urbanís-
ticos:

Índice de utilização do solo — 1,1 m2/m2.
N.º máximo de Pisos acima da cota de soleira — 4.

Artigo 65.º

Área Residencial de Média Densidade — Nível 3

Na área residencial de média densidade — nível 3 a natureza da 
ocupação e da utilização do solo destina -se a:

Habitação coletiva;
Habitação tipo unifamiliar isolada, geminada e em banda;
Habitação unifamiliar isolada, geminada e em banda;
Serviços e escritórios;
Comércio;
Equipamentos de utilização coletiva.

Nesta zona deverão ser aplicados os seguintes indicadores urbanísticos:

Índice de Utilização do Solo — 1,1 m2/m2.
N.º máximo de Pisos acima da cota de soleira — 3.

Artigo 66.º
Área Residencial de Baixa Densidade

Na área residencial de baixa densidade a natureza da ocupação e da 
utilização do solo destina -se a:

Habitação tipo unifamiliar isolada, geminada e em banda;
Habitação unifamiliar isolada, geminada e em banda;
Serviços e escritórios no piso térreo das edificações;
Comércio no piso térreo das edificações;
Equipamentos de utilização coletiva.

Nesta zona deverão ser aplicados os seguintes indicadores urbanísticos:
Índice de Utilização do Solo — 0.7 m2/m2.
N.º máximo de Pisos acima da cota de soleira — 2.

SUBSECÇÃO III

Espaço de Atividades Económicas

Artigo 67.º
Identificação

O espaço de atividades económicas destina -se, preferencialmente, ao 
acolhimento de atividades económicas com especiais necessidades de 
afetação e organização de espaço urbano, delimitados e definidos como 
tal na planta de zonamento.

Artigo 68.º
Regime de Edificabilidade

O espaço de atividades económicas destina -se à instalação de ati-
vidades industriais, de armazenagem ou equiparados, terciárias e em-
presariais, admitindo -se, ainda, a instalação de equipamentos de apoio, 
instalação de equipamentos e espaços de investigação e tecnologia, 
designadamente serviços públicos e privados destinados à investigação 
científica e tecnológica e que privilegiem a formação e a divulgação de 
conhecimentos científicos e tecnológicos.

Os usos e atividades a instalar não poderão ser insalubres, tóxicas 
ou perigosas.

Nestas áreas não é permitida a edificação de construções habitacionais, 
podendo porém as instalações englobar uma componente residencial, 
se tal for compatível com a natureza das atividades a desenvolver e se 
o Município considerar que se justifica para atender a qualquer das 
seguintes situações:

Alojamento coletivo de pessoal de serviço;
Alojamento de pessoal de vigilância ou segurança.

Quando for autorizada uma componente habitacional nos termos do 
número anterior, cumprir -se -ão as seguintes regras:

A área edificada destinada a fins residenciais será contabilizada para 
efeitos de cumprimento dos índices urbanísticos para a zona;

A referida área não poderá constituir -se em fração autónoma da res-
tante área edificada, passível de comercialização separada desta;

Se a instalação se construir por fases, a licença de utilização da parte 
edificada destinada a alojamento só será concedida em simultâneo com 
a da última fase.

A dimensão mínima dos lotes é de 500 m², com obrigatoriedade de o 
índice de utilização do solo não ultrapassar 1,0 m²/ m².

São permitidas todas as tipologias de construção, nomeadamente 
isolada, geminada ou em banda.

No caso de existirem desníveis acentuados entre lotes vizinhos, a 
construção não poderá exceder os 8 metros de altura, medidos a partir 
do solo até ao ponto mais alto da construção junto ao limite do lote.

As fachadas laterais e tardoz, nos casos em que existam, deverão 
obedecer a um afastamento mínimo de 5,0 metros e 10,0 metros às 
extremas das parcelas/lotes, respetivamente.

A ocupação das parcelas e dos lotes com construção e áreas cobertas 
far -se -á de acordo com as seguintes regras: 

Edifícios Número de pisos 
máximo acima do solo

Altura da edificação 
(m)

(máxima) 
Cave

Dimensão mínima 
dos lotes 
(metros 

quadrados)
Recuo (m)

Indústrias/Armazéns e equiparados . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 8 Sim 500 12
Comércio/serviços e equipamentos  . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 16 Sim 500 12
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 Excetua -se da “Altura da edificação” para indústrias, armazéns e 
equiparados, disposta no número anterior, os casos em que o aumento 
da altura seja:

Comprovadamente necessário para o correto funcionamento da uni-
dade;

Para o edifício de serviços e comércio de apoio, o qual, no máximo, 
não poderá ultrapassar os 3 pisos acima do solo, o que corresponderá, 
no máximo, a 12 metros de altura da edificação.

Excetua -se dos normativos de Recuo disposto no n.º 9, do presente 
artigo, os espaços de colmatação e a colmatação de empenas cegas de 
edifícios preexistentes, em que se aplicará o Recuo dominante ou dos 
edifícios contíguos.

Nas edificações para indústrias, armazéns e equiparados em que exista 
cave, a respetiva área é incluída no índice de utilização do solo.

Nas edificações para serviços e comércio a área da cave é incluída 
no índice de utilização do solo se tiver usos distintos do parqueamento 
automóvel.

Na cave não é admitida industria.
Quando as unidades industriais, de armazenagem e equiparados 

confinem com áreas residenciais é obrigatório garantir entre ambas 
as utilizações uma faixa verde contínua de proteção, constituída por 
espécies arbóreas com profundidade não inferior a 30 metros, com o 
objetivo de minimizar os impactes visuais e ambientais resultantes da 
atividade industrial.

Excetua -se do disposto no número anterior as faixas de proteção 
confinantes com unidades industriais, de armazenagem e equiparados, 
incompatíveis com a função habitacional, na qual será exigido uma 
faixa verde contínua de proteção, constituída por espécies arbóreas, com 
profundidade não inferior a 50 metros, sem prejuízo de se assegurar a 
possibilidade de acesso à circulação de veículos de emergência.

Excetua -se do disposto nos números 15 e 16, do presente artigo, 
as faixas de proteção que se localizem na parte frontal da parcela ou 
do lote, que poderá parte dela, num máximo de 80 %, ser destinada a 
estacionamento, acessos de veículos e a uma pequena construção com 
a altura máxima de 3,0 metros destinada à portaria, sendo, para o efeito, 
contabilizada a área afeta ao arruamento habilitante.

No espaço entre as fachadas e o espaço público não é permitido fazer 
depósito de matérias -primas, resíduos, desperdícios ou produtos desta, 
destinados a expedição resultantes da atividade industrial.

SUBSECÇÃO IV

Espaço de uso Especial — Equipamentos

Artigo 69.º
Identificação

O espaço de uso especial integra as zonas ocupadas com equipamen-
tos públicos ou de interesse público e, ainda, as áreas reservadas para 
a sua expansão ou para a instalação de novos equipamentos, conforme 
delimitação constante da Planta de Zonamento.

É, ainda, admitida a construção de edifícios de restauração e bebidas, 
desde que reconhecidos como de apoio aos equipamentos públicos ou 
de interesse público, existentes ou a edificar, e de interesse municipal.

Artigo 70.º
Regime de Edificabilidade

Dada a especificidade do espaço de uso especial não se estabelece 
princípios reguladores específicos, alinhamentos, alturas, volumetrias, 
sendo, no entanto, fundamental a justificação urbanística e de bom 
enquadramento paisagístico.

Os destinos de uso específicos de cada área integrada neste espaço 
poderão ser alterados pelo Município, desde que seja mantida a finalidade 
genérica de ocupação das referidas áreas com equipamentos públicos 
ou de interesse público.

SUBSECÇÃO V

Espaços Verdes

Artigo 71.º
Identificação

O espaço verde inclui as áreas diretamente ligadas aos espaços ha-
bitacionais e aos equipamentos públicos ou de interesse público, onde 
predomina a vegetação associada às atividades de lazer e fruição desses 
mesmos espaços.

Estes espaços podem funcionar, ainda, como enquadramento vegetal 
de valorização ambiental e paisagística do tecido urbano, encontrando-
-se subdivididas em:

Área Verde de Utilização Coletiva;
Área Verde de Proteção e Enquadramento.

Artigo 72.º
Área Verde de Utilização Coletiva — identificação

A área verde de utilização coletiva integra jardins públicos, parques 
urbanos e praças com caráter estruturante dos aglomerados urbanos 
(espaços central e residencial).

Estas áreas destinam -se a usos recreativos, turísticos, desporto e 
culturais, não sendo suscetíveis de outros usos e têm como função com-
plementar a qualificação ambiental e paisagística do território urbano.

Artigo 73.º
Área Verde de Utilização Coletiva — Regime de edificabilidade
A área verde de utilização coletiva admite edificações de apoio às 

atividades inerentes, de centros de interpretação e de suporte de ativi-
dades recreativas, de restauração e bebidas e de equipamentos públicos 
e de interesse público, sem prejuízo da sua identidade e do seu valor 
ambiental e patrimonial.

Os edifícios admitidos em acordo com o disposto no número anterior, 
não podem ter uma área de implantação superior a 4 % da área verde 
de utilização coletiva em que se integram.

Estas áreas devem ser equipadas com o necessário mobiliário ur-
bano, que permita e favoreça a fruição destes espaços por parte da 
população.

Nos casos em que se justifique, deverá ser mantido o coberto arbóreo 
existente e a alteração da morfologia do terreno deverá ser reduzida, 
admitindo -se, apenas, as intervenções e as atividades que não descarac-
terizem e alterem o seu valor paisagístico e ambiental.

As propostas de acessibilidades e estacionamento deverão minimizar 
a impermeabilização do solo.

Artigo 74.º
Área Verde de Proteção e Enquadramento — identificação

A área de proteção e enquadramento destina -se ao enquadramento 
vegetal de valorização ambiental e paisagística, funcionando como um 
espaço verde de interface entre o espaço central, residencial e de uso 
espacial e o espaço de atividades económicas, devendo ser efetuadas 
ações que maximizem a sua importância, nomeadamente em termos de 
material vegetal, como espécies autóctones e tradicionais da paisagem 
regional, numa ocupação não inferior a 80 % da área.

Artigo 75.º
Área Verde de Proteção e Enquadramento

Regime de Edificabilidade
Pretende -se que a área de proteção e enquadramento mantenha as 

funções de proteção e produção resultantes do uso atual do solo e que, 
paralelamente possam vir a desenvolver funções recreativas, compatíveis 
com o potencial protetor e produtor da mata.

Estas faixas possuem no mínimo 30 metros de largura.
São permitidas obras de ampliação e construção de anexos em constru-

ções preexistentes, que visem assegurar as condições de habitabilidade, 
desde que a área de implantação total na parcela não ultrapasse os 250 m2, 
e o correto funcionamento da unidade industrial/armazém/equiparado e 
o índice de utilização do solo não ultrapasse 1,0 m2/m2.

Excecionalmente é permitida legalização de edificações existentes, 
desde que se faça prova inequívoca, designadamente por via de carto-
grafia antiga, que a construção e a atividade são anteriores à entrada em 
vigor do presente plano e do plano de urbanização da zona.

Nas situações dispostas no ponto anterior, relativas a industria, arma-
zém e equiparados, deve ser, cumulativamente, cumprindo o seguinte:

Os usos e atividades não podem ser insalubres, tóxicas ou perigosas;
As unidades e atividades têm de ser compatíveis com o uso ha-

bitacional, de acordo na legislação aplicável e o disposto no ar-
tigo 13.º — Compatibilidades de Usos e Atividades, do presente plano;

Só é permitida a tipologia isolada;
As fachadas laterais e tardoz deverão obedecer a um afastamento 

mínimo de 5,0 metros e 10,0 metros às extremas das parcelas/lotes, 
respetivamente;

Cumpram com índice e a altura máxima do edifício previstos para os 
espaços de atividades económicas;
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No caso de existirem desníveis acentuados entre lotes vizinhos, a 
construção não poderá exceder os 8 metros de altura, medidos a partir 
do solo até ao ponto mais alto da construção junto ao limite do lote;

Nas edificações em que exista cave, a respetiva área é incluída no 
índice de utilização do solo;

Na cave não é admitida industria;
O licenciamento seja solicitado até dois anos após entrada em vigor 

do presente plano.

Nas situações dispostas no ponto 4 relativas a habitação, deve ser, 
cumulativamente, cumprindo o seguinte:

Só é permitida habitação unifamiliar;
Cumpram com índice e n.º máximo de pisos acima da cota de soleira 

previstos para os espaços centrais e residenciais existentes na envolvente 
contígua;

O licenciamento seja solicitado até dois anos após entrada em vigor 
do presente plano.

Quando esta zona se localiza na parte frontal da parcela ou do lote 
industrial poderá parte dela, num máximo de 80 %, ser destinada a esta-
cionamento, acessos de veículos e a uma pequena construção com cércea 
máxima de 3,0 metros destinada à portaria, caso contrário é interdito:

A alteração da topografia do solo.
A destruição do solo vivo e do coberto vegetal.
O derrube de árvores, à exceção de espécies infestantes.
A impermeabilização do solo.
E a deposição de materiais e máquinas.

Excetua -se do disposto nos pontos anteriores as obras inerentes à rede 
viária proposta na Planta de Zonamento

CAPÍTULO VI

Disposições programáticas e executórias do plano

Artigo 76.º
Unidades Operativas de Planeamento e Gestão

Plano de Pormenor
Durante o prazo de vigência deste Plano, poderão ser elaborados Pla-

nos de Pormenor, caso a Câmara Municipal entenda da sua necessidade, 
com vista a melhor definir e salvaguardar a intervenção urbanística e 
ocupação do território, sem prejuízo do estabelecido neste Plano.

O Plano considera área sujeita a plano de pormenor (PP Central de 
Gandra — Plano de Pormenor Central de Gandra) a demarcada na Planta 
de Zonamento na escala 1/5000.

Artigo 77.º
Execução do Plano

A execução do Plano processar -se -á de acordo com o disposto no 
Regime Jurídico dos Instrumentos de Gestão Territorial, devendo a 
ocupação e transformação do solo ser antecedida de Plano de Por-
menor, para além dos já previstos no presente plano, se a natureza da 
intervenção e o grau de dependência em relação à ocupação envolvente 
assim o exigir, da constituição de Unidades de Execução nos termos 
da legislação aplicável ou de operações de loteamento com ou sem 
associação de proprietários.

A Câmara Municipal pode condicionar o licenciamento ou autorização 
de operações urbanísticas à realização de operações de reparcelamento 
urbano, podendo estas envolver associação de proprietários e, eventual-
mente, a Câmara Municipal, quando considere como desejável proceder à 
reestruturação cadastral por motivos de aproveitamento do solo, melhoria 
formal e funcional do espaço urbano e de concretização do Plano.

Artigo 78.º
Mecanismos de perequação

A aplicação dos mecanismos de perequação compensatória instituídos 
pelo RJIGT ocorre em qualquer das seguintes situações:

Nos Planos de Pormenor;
Nas Unidades de Execução que venham a ser delimitadas pela Câmara 

Municipal nos termos da legislação aplicável.

A Câmara Municipal, pode ainda, e tendo como finalidade a obtenção 
de meios financeiros adicionais para a realização de infraestruturas urba-
nísticas e para o pagamento de indemnizações por expropriação, instituir 
um fator de equidade para as operações urbanísticas não incluídas no 

número anterior, a integrar na taxa municipal de urbanização, em função 
da área de construção admitida para o prédio e das cedências gerais 
efetivadas, tendo como referencia o índice médio e a área de cedência 
média da zona homogénea em que se integra a operação.

A aplicação do mecanismo perequativo referido no número ante-
rior deve ser condicionada aos objetivos estratégicos do Plano, não 
devendo contrariar as intenções de consolidação dos tecidos urbanos 
existentes.

Os mecanismos de perequação a aplicar nas unidades de execução 
e planos de pormenor, são os definidos no RJIGT, nomeadamente o 
índice médio de utilização, Imu, a cedência média, Cm, e a repartição 
dos custos de urbanização.

Os valores do índice médio de utilização são os definidos nos parâ-
metros urbanísticos para cada UOPG.

A cedência média é a mesma para as diversas UOPG estabelecidas 
pelo Plano ou para as Unidades de Execução, tomando o valor de 0,60.

Artigo 79.º
Aplicação

É fixado para cada um dos prédios abrangidos pelas UOPG e Unida-
des de Execução, um direito abstrato de construir dado pelo produto do 
índice médio de construção pela área do respetivo prédio, que se designa 
por edificabilidade média.

A edificabilidade de cada prédio é a estabelecida pelos instrumentos 
de execução eficazes a elaborar no âmbito das UOPG ou Unidades de 
Execução, tendo como referência o estabelecido na Planta de Zonamento 
e nos conteúdos programáticos respetivos.

Quando a edificabilidade do terreno, definida no respetivo instrumento 
de execução for superior à média, o proprietário deve ceder, para integra-
ção no domínio privado do Município, a parcela ou parcelas de terreno 
que comportem esse excesso de capacidade construtiva.

Quando a edificabilidade for inferior à média, o proprietário deve ser 
compensado nos termos do disposto no RJIGT.

Em alternativa às medidas de compensação estabelecidas nos números 
3 e 4 do presente artigo, é admitida a compra e venda do Imu nos termos 
do RJIGT, desde que realizada na área abrangida pela UOPG, Plano de 
Pormenor ou Unidade de Execução em causa.

Quando o proprietário ou promotor, podendo realizar a edificabilidade 
média no seu prédio, não o queira fazer, não há lugar à compensação a 
que se refere o n.º 4 do presente artigo.

Quando a área de cedência efetiva for superior ou inferior à cedência 
média, deve verificar -se a compensação nos termos do RJIGT.

CAPÍTULO V

Disposições finais

Artigo 80.º
Projetos de Interesse Municipal

Em projetos de interesse municipal, incluindo intervenções no âmbito 
da habitação social (ou do IHRU, IP), admite -se um índice máximo de 
construção superior em 50 % ao índice previsto para a zona onde se 
insere, e uma cércea superior em um piso à máxima permitida para a 
zona de ocupação urbana que o projeto integra.

Em casos excecionais, tecnicamente fundamentados e como tal re-
conhecidos pela Câmara Municipal, poderá a cércea exceder em dois 
pisos o máximo permitido para a zona de ocupação urbana em que o 
projeto se integra, não podendo exceder o índice máximo de construção 
previsto no número anterior.

Em nenhum caso pode ser excedido o índice de 1,9 m2/m2 e a área 
de 8 pisos.

Artigo 81.º
Entrada em vigor

O presente alteração por adaptação entra em vigor no dia seguinte ao 
da sua publicação no Diário da República.

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

25227 — http://ssaigt.dgterritorio.pt/i/Planta_de_zonamento_25227_1.jpg
25229 — http://ssaigt.dgterritorio.pt/i/Planta_de_zonamento_25229_2.jpg
25231 — http://ssaigt.dgterritorio.pt/i/Planta_de_condicionantes_25231_3.jpg
25233 — http://ssaigt.dgterritorio.pt/i/Planta_de_condicionantes_25233_4.jpg

608036418 
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 Aviso n.º 9637/2014

Alteração por Adaptação do Plano de Urbanização
Cidade de Paredes

Celso Manuel Gomes Ferreira, Presidente da Câmara Municipal do 
Concelho de Paredes:

Torna público, nos termos da alínea d), do n.º 4 do artigo 148.º, do 
Decreto -Lei n.º 380/99, de 22 de setembro, na redação mais recente, 
designadamente o Decreto -Lei n.º 46/2009, de 20 de fevereiro, que, 
sob proposta da Câmara Municipal (6 de junho de 2014), a Assembleia 
Municipal de Paredes aprovou, na sua reunião de 27 de junho de 2014, a 
alteração por adaptação do Plano de Urbanização da Cidade de Paredes, 
que se publica.

A adaptação decorre da entrada em vigor da revisão do Plano Diretor 
Municipal de Paredes, que teve lugar no dia 23 de maio de 2014 e versa 
sobre todos os elementos que constituem o plano.

As alterações introduzidas abrangem várias temáticas, designada-
mente a classificação e qualificação do solo, terminologias, regime de 
edificabilidade e simbologias.

30 de julho de 2014. — O Presidente da Câmara, Celso Manuel 
Gomes Ferreira (Dr.)

Ata
Na sessão ordinária da Assembleia Municipal de Paredes, realizada 

no dia 27 de junho de 2014, após discussão da proposta da Câmara 
Municipal de Paredes, relativa à “alteração por adaptação do Plano de 
Urbanização da Cidade de Paredes”, previamente enviada a todos os 
senhores membros da Assembleia Municipal, e nos termos do disposto 
na legislação aplicável, o Presidente da Assembleia Municipal colocou 
a referida proposta a votação, tendo a mesma sido aprovada por unani-
midade dos quarenta e três (43) membros presentes.

O Presidente da Assembleia Municipal, José Augusto Granja da 
Fonseca.

CAPÍTULO I

Disposições Gerais

Artigo 1.º
Objeto e âmbito

1 —  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2 — O presente Plano de Urbanização abrange a área como tal deli-

mitada na planta de zonamento, englobando no seu conjunto solo rural 
e solo urbano.

3 — Os limites da cidade de Paredes, passam a ser os da área abrangida 
pelo presente Plano de Urbanização.

4 —  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Artigo 2.º
Disciplina cumulativa

1 —  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2 — As disposições do Plano Diretor Municipal com relevância direta 

para a área abrangida pelo presente plano e que manterão aplicabilidade 
no âmbito do mesmo, são retomadas nos locais apropriados do presente 
Regulamento, passando a disciplina deste a prevalecer, na área do Plano 
de Urbanização da Cidade de Paredes, sobre o que se dispõe nas referidas 
secções do Regulamento do Plano Diretor Municipal.

3 — Para além do estipulado nos números anteriores, as disposições 
que constituem cada um dos subsequentes capítulos deste Regulamento 
serão acatadas cumulativamente com as presentes disposições gerais, 
na parte aplicável a cada situação concreta.

Artigo 3.º
Preexistências

1 — Para efeitos do presente plano consideram -se preexistências 
as atividades, explorações, instalações, edificações, equipamentos ou 
quaisquer atos que cumpram, à data de alteração por adaptação do 
presente plano, qualquer das seguintes condições:

a) Não careçam de qualquer licença, aprovação ou autorização, nos 
termos do disposto na legislação aplicável;

b) Estejam licenciados, aprovados ou autorizados pela entidade com-
petente, nos casos em que a lei a tal obriga, e desde que as respetivas 

licenças, autorizações ou comunicações prévias não tenham caducado 
ou sido revogadas ou apreendidas;

c) Possuam projetos de arquitetura aprovados e válidos;
d) Se conformem como compromissos municipais assumidos em 

hastas públicas, com soluções urbanísticas aprovadas.

2 — São, também, consideradas preexistências, nos termos e para 
efeitos do disposto no número anterior, aquelas que a lei reconheça 
como tal e ainda os espaços públicos e vias públicas existentes à data 
de alteração por adaptação do presente plano, independentemente da sua 
localização e de estarem ou não identificadas como tal nos elementos 
cartográficos que integram o presente plano.

3 — Os atos ou licenças concedidas a título precário não são con-
sideradas preexistências, nomeadamente para efeitos de renovação da 
validade do respetivo título ou da sua transformação em licença, apro-
vação ou autorização definitivas.

4 — Caso a preexistência ou as condições das licenças ou autorizações 
não se conformem com a disciplina instituída pelo presente plano, podem 
ser autorizadas reconstruções, alterações ou ampliações, às mesmas, nas 
seguintes situações cumulativas:

a) Quando não tiverem por efeito o agravamento das condições de 
desconformidade;

b) Quando introduzido qualquer novo uso, este não seja desconforme 
com as disposições do presente plano e das alterações resulte um desa-
gravamento das desconformidades verificadas, quanto ao cumprimento 
dos parâmetros urbanísticos ou às características de conformação física 
e ambiental;

c) Quando introduzido qualquer novo uso sejam verificadas as con-
dições da alínea anterior e delas obtenham melhorias relevantes quanto 
à inserção urbanística e paisagística de conformação física.

5 — No caso de ampliação de edificações preexistentes considera -se 
não existir agravamento das condições de desconformidade referida na 
alínea a), do número anterior, quando, cumulativamente:

a) Não haja alteração do seu uso, ou, nas situações em que tal se 
verifique, o uso proposto seja compatível com os admissíveis para a 
classe de uso do solo;

b) O aumento de área de construção não exceda 15 % da área total de 
construção preexistente e os índices ou áreas e demais características 
previstas para a classe de uso do solo associada;

c) A ampliação seja possível de acordo com os regimes legais das 
servidões administrativas ou restrições de utilidade pública a que o 
local possa estar sujeito.

6 — Pode ser autorizada a alteração do uso de edificações preexis-
tentes situadas em solo rural para habitação unifamiliar, bem como a 
ampliação destas, desde que se cumpram, cumulativamente, as seguintes 
condições:

a) No caso de o local estar sujeito a servidões administrativas ou a 
restrições de utilidade pública, a alteração seja possível de acordo com 
os respetivos regimes;

b) A área total de construção resultante da eventual ampliação não 
exceda o dobro da área total de construção da preexistência, não podendo 
a área de impermeabilização e o índice de utilização totais ser superior 
à prevista para a classe de uso de solo respetiva;

c) Nos casos previstos na alínea a), do n.º 1, do presente artigo, seja 
ainda feita prova documental, com base em cartografia oficial e nas 
datas de registo predial ou inscrição matricial, de que a edificação é 
anterior à data de entrada em vigor da revisão do PDMP ou da legislação 
específica aplicável.

7 — Em caso de sucessivas operações de ampliação, as condições 
estabelecidas nas alíneas b), dos números 5 e 6 têm de se verificar em 
relação à área total de construção da preexistência à primeira ampliação 
realizada após a entrada em vigor do presente plano.

Artigo 4.º
Zonamento

1 — A área abrangida pelo presente plano reparte -se pelas duas classes 
básicas de solo legalmente estabelecidas: solo urbano e solo rural.

2 — As categorias e subcategorias que materializam a qualificação 
de cada uma das classes de solo são as estabelecidas nas alíneas se-
guintes:

a) O solo rural é qualificado no seu conjunto de acordo com as se-
guintes categorias e subcategorias:

A. Espaço Agrícola
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B. Espaço Florestal, integrando a subcategoria:
i) Área Florestal de Produção.

C. Espaço de Uso Múltiplo Agrícola e Florestal
D. Espaço de Equipamentos e Outras Ocupações Compatíveis com 

o Solo Rural, integrando as subcategorias:
i) Área de Equipamentos
ii) Área de Enquadramento Paisagístico;
iii) Aglomerados Rurais.

b) Em função do uso dominante, o solo urbano integra as seguintes 
categorias e subcategorias:

(1). Solo urbanizado

A. Espaço Central
B. Espaço Residencial, integrando as subcategorias:
i) Área Residencial de Alta Densidade — Nível 1;
ii) Área Residencial de Alta Densidade — Nível 2;
iii) Área Residencial de Alta Densidade — Nível 3;
iv) Área Residencial de Média Densidade — Nível 1;
v) Área Residencial de Média Densidade — Nível 2;
vi) Área Residencial de Média Densidade — Nível 3;
vii) Área Residencial de Baixa Densidade;
viii) Área Residencial Dispersa.

C. Espaço de Atividades Económicas — Área de Atividades Eco-
nómicas

D. Espaço de Uso Especial — Área de Equipamentos
E. Espaço Verde, integrando as subcategorias:
i) Área Verde de Utilização Coletiva
(2) Solo urbanizável

A. Espaço Residencial, integrando as subcategorias:
i) Área Residencial de Alta Densidade — Nível 3;
ii) Área Residencial de Baixa Densidade.

3 — Quando, na planta de zonamento, o limite entre diferentes zo-
nas for estabelecido pelo traçado de vias existentes ou previstas, a sua 
implantação poderá sofrer alterações resultantes da modificação do 
traçado das vias, ajustando -se ao seu traçado definitivo, desde que tais 
modificações resultem apenas da retificação das vias existentes ou de 
ajustamentos de pormenor introduzidos pelos projetos definitivo de exe-
cução, quando se tratar de novas vias previstas no Plano, nomeadamente 
para efeitos de adaptação ao cadastro da propriedade.

4 — Os destinos de uso dominante e as condições gerais e especí-
ficas de edificabilidade de cada uma das zonas mencionadas no n.º 1 
e 2 constam dos artigos que constituem os capítulos seguintes deste 
Regulamento, assim como os artigos constantes do capítulo III

CAPÍTULO II

Condições Gerais de Transformação do Uso do Solo

Artigo 5.º
Demolição de edifícios

1 — A demolição de qualquer edifício existente só será autorizada 
depois de licenciado projeto de um novo edifício para o local ou auto-
rizada, nos termos da legislação aplicável, uma ocupação de natureza 
diferente para o mesmo espaço.

2 — A demolição de um edifício existente poderá ser autorizada, com 
dispensa de cumprimento do disposto no número anterior, se se compro-
var, através de vistoria efetuada pelos serviços camarários competentes, 
que a sua manutenção põe em risco a segurança de pessoas e bens.

Artigo 6.º
Condicionamentos à configuração e estética dos edifícios

1 — Para além das exigências legais e regulamentares aplicáveis, 
pode a Câmara Municipal impor condicionamentos de ordem arquite-
tónica, construtiva, estética e ambiental à implantação das edificações, 
à sua volumetria ou ao seu aspeto exterior e ainda à percentagem de 
impermeabilização do solo, bem como à alteração do coberto vegetal, 
desde que tal se destine a garantir uma correta integração na envolvên-
cia e a promover o reforço dos valores arquitetónicos, paisagísticos e 
ambientais dessa área.

2 — A Câmara Municipal pode impedir, por razões estéticas, por res-
peito a valores patrimoniais e ambientais, a demolição total ou parcial de 
qualquer edificação, bem como o corte de espécies arbóreas ou arbustivas 
de inegável valor paisagístico para o território concelhio.

Artigo 7.º
Operações de loteamento urbano ou industrial

As operações de loteamento urbano ou industrial só são permitidas no 
espaço central, espaço residencial ou no espaço de atividades económicas 
e cumprirão as disposições do presente Plano aplicáveis a cada caso, 
cumulativamente com as seguintes condições:

1 — Os limites máximos de edificabilidade estabelecidos através de 
índices de construção (Ic) serão acatados para o conjunto da volumetria 
edificável prevista na operação, podendo tal volumetria distribuir -se 
diferenciadamente pelos lotes a constituir, pelo que não se exigirá, para 
cada um deles individualmente, o acatamento daqueles limites;

2 — As operações de loteamento e as operações urbanísticas de im-
pacte relevante ou semelhante a uma operação de loteamento devem 
prever a necessária dotação de áreas destinadas a espaços verdes, a 
equipamentos de utilização coletiva, a arruamentos viários e pedonais, 
a estacionamento público e a outras infraestruturas exigidas pela carga 
urbanística que a operação vai gerar, através da consagração de parcelas 
para esses fins nas soluções urbanísticas a adotar naquelas operações.

3 — A dimensão global do conjunto das áreas que devem ser desti-
nadas a dotações coletivas de caráter local é a que resulta da aplicação 
dos seguintes parâmetros: 

Tipo de Ocupação Área total de cedência

Habitação em moradia unifami-
liar ou tipo unifamiliar.

63 m2/fogo

Habitação Coletiva. . . . . . . . . . 63 m2/120 m2 ac habitação
Comércio  . . . . . . . . . . . . . . . . . 53 m2/100 m2 ac comércio
Serviços  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53 m2/100 m2 ac serviços
Indústria e ou armazéns . . . . . . 33 m2/100 m2 ac indústria/armazém

 4 — O disposto no presente artigo aplica -se, com as necessárias 
adaptações, às operações urbanísticas a realizar no âmbito das unidades 
de execução que vierem a ser delimitadas pela Câmara Municipal.

5 — No caso de não se justificar qualquer cedência, nos termos do 
disposto na legislação aplicável, fica o proprietário obrigado ao paga-
mento de uma compensação ao município, em numerário ou espécie, 
nos termos do definido em regulamento municipal.

6 — Os parâmetros a cumprir no dimensionamento das infraestru-
turas viárias — faixas de rodagem, estacionamentos laterais, passeios 
e áreas para estacionamentos — são os estabelecidos no presente Re-
gulamento;

7 — Nas operações de loteamento urbano de que resulte a constituição 
de mais de 20 lotes, serão obrigatoriamente previstos espaços verdes 
ou de utilização coletiva a integrar no domínio público, com uma área 
mínima correspondente a 50 m2/fogo;

8 — As operações de loteamento a realizar em áreas abrangidas por 
planos de pormenor ou outros instrumentos de ordenamento urbanís-
tico plenamente eficazes reger -se -ão pelos respetivos regulamentos, 
aplicando -se de forma subsidiária as disposições dos números anteriores 
quando aqueles forem omissos na matéria.

Artigo 8.º
Instalação de postos de abastecimento de combustíveis

1 — No caso de postos de abastecimento a localizar em solo rural, em 
parcelas marginais a atuais ou futuras vias, servindo estas, e integrados 
ou não em áreas de serviço, aplicar -se -ão, com as devidas adaptações e 
sem prejuízo das disposições legais em vigor, as especificações técnicas 
e de segurança constantes das normas da JAE para instalações deste tipo, 
relativas às estradas nacionais.

2 — No caso de postos de abastecimento a localizar em solo urbano, 
terão de ser cumpridos os seguintes requisitos, sem prejuízo das dispo-
sições aplicáveis da legislação em vigor, quando mais exigentes:

a) Os postos de abastecimento só poderão instalar -se em recin-
tos — lotes ou parcelas — destinados exclusivamente a posto de abas-
tecimento, estação de serviço, garagem de recolha de veículos ou área 
de serviço, não podendo nos referidos recintos existir edifícios com 
uso habitacional;

b) Os recintos acima referidos terão de possuir dimensões e uma 
configuração que garantam que as operações de enchimento dos re-
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servatórios próprios do posto a partir de auto -tanques se realize sem 
ocupação da via pública e que possam ser cumpridos os requisitos de 
instalação e as distâncias de segurança previstas na legislação aplicável, 
com as seguintes distâncias mínimas medidas na horizontal a partir de 
cada uma das unidades de abastecimento a instalar, quando se tratar de 
combustíveis líquidos (gasolina ou gasóleo):

5 m a qualquer ponto do limite do recinto;
5 m às empenas de edifícios contíguos, quando nelas não existam vãos;
8 m às fachadas de edifícios contíguos em que existam vãos, exceto 

nos casos a seguir;
20 m a qualquer edifício que receba público, nomeadamente equipa-

mentos escolares, hospitalares, religiosos, culturais ou recreativos, casas 
de espetáculos ou terminais de passageiros de transportes públicos;

c) A localização dos recintos e a sua articulação funcional com a 
via pública terão de garantir plenamente a segurança da circulação de 
veículos e peões e a não perturbação das condições de tráfego.

CAPÍTULO III

Qualificação do solo urbano

SECÇÃO 1

Disposições Gerais

Artigo 9.º
Critérios Gerais de Conformação do Edificado

1 — Na conformação da edificação admissível em prédios ou suas 
partes têm de ser acatadas as seguintes orientações:

a) Deve ser garantida a coerência da malha urbana, através de uma 
correta articulação entre as novas edificações e as preexistentes, em 
termos de morfologias, escalas volumétricas e características dominantes 
de arquitetura da envolvência.

b) Têm de ser respeitados, articuladamente, os critérios e parâmetros 
urbanísticos aplicáveis a cada caso.

2 — Só são passíveis de construção as parcelas que sejam confinantes 
com a via pública com capacidade de trânsito automóvel.

3 — As novas edificações devem ser implantadas dentro da área da 
parcela compreendida entre o limite confinante com a via pública e 
uma linha paralela àquele limite, traçada à distância de 35,0 metros do 
mesmo, salvo nos casos seguintes:

a) Edificações destinadas a equipamentos;
b) Edificações em áreas com alinhamentos pré -definidos;
c) Edificações a levar a cabo em cumprimento de planos de pormenor;
d) Edificações destinadas a indústria e armazenagem;
e) Edificações em Área Residencial Dispersa e Espaços de Atividade 

Económica.

4 — Nos espaços centrais e residenciais não é permitida a instalação, 
em edifício próprio e autónomo de outros usos, de novas indústrias, 
armazéns ou equiparados.

5 — Excetua -se do disposto no ponto anterior as indústrias, armazéns 
ou equiparados existentes à data de entrada em vigor do presente plano, 
desde que cumpram, cumulativamente, o seguinte:

a) Os usos e atividades não podem ser insalubres, tóxicos ou perigosos;
b) As indústrias, armazéns e equiparados têm de ser compatíveis com 

o uso habitacional, de acordo na legislação aplicável e o disposto no 
artigo 13.º  - Compatibilidades de Usos e Atividades, do regulamento 
Plano Diretor Municipal de Paredes;

c) A tipologia de construção é isolada, permitindo -se, excecional-
mente, tipologia geminada ou em banda, desde que o terreno confrontante 
esteja ocupado com este tipo de atividades e usos e se cumpra a demais 
legislação aplicável;

d) As fachadas laterais e tardoz deverão obedecer a um afastamento 
mínimo de 5,0 metros e 10,0 metros às extremas das parcelas/lotes, 
respetivamente;

e) Excetua -se do disposto na alínea anterior o afastamento das facha-
das laterais em tipologias geminadas e em banda;

f) Cumpram com índice de utilização do solo previsto para a área onde 
se inserem e a altura máxima do edifício de 8 metros;

g) O n.º máximo de pisos acima do solo para as indústrias, armazéns 
e equiparados é de 1;

h) Excetua -se do disposto na alínea anterior o edifício de serviços e 
comércio de apoio às indústrias, armazéns e equiparados, para o qual é 

admitido o n.º máximo de pisos acima do solo da área em que se insere, 
até a um máximo de 3 pisos;

i) No caso de existirem desníveis acentuados entre lotes vizinhos, a 
construção não poderá exceder os 8 metros de altura, medidos a partir 
do solo até ao ponto mais alto da construção junto ao limite do lote;

j) Nas edificações em que exista cave a respetiva área é incluída no 
índice de utilização do solo;

k) Na cave não é admitida industria;
l) O licenciamento seja solicitado até três anos após entrada em vigor 

do presente plano.

6 — Mais se excetua do disposto no ponto 4, a ampliação de edificações 
existentes e preexistentes de indústrias, armazéns ou equiparados, desde 
que a edificação final, incluindo a ampliação, não ultrapasse o índice da 
área onde se insere e seja igual ou inferior a 50 % do existente e cumpra 
o disposto nas alíneas a), b), c), d), e), f), g), h), i) e j) do ponto anterior.

7 — Nos equipamentos públicos ou projetos de interesse público loca-
lizados em espaço central e residencial admite -se um índice de utilização 
do solo superior em 50 % ao previsto para a área onde se insere.

Artigo 10.º
Anexos

1 — Em lotes/parcelas de habitação unifamiliar e tipo unifamiliar é 
permitida a construção de anexos destinados ao uso complementar da 
construção principal desde que, para além das disposições relativas a 
iluminação e ventilação constantes na legislação aplicável, não excedam 
10 % da área da parcela, sendo 100 m² a área de implantação máxima 
permitida, não podendo o índice de utilização total da parcela ser superior 
ao disposto na classe de solo associada.

2 — É permitida a instalação de construções destinadas a indústrias, ar-
mazéns e equiparados nos logradouros de lotes/parcelas de habitação uni-
familiar e tipo unifamiliar, desde que não excedam a área implantação total 
de 250 m², não podendo o índice de utilização total da parcela ser superior 
ao disposto na classe de solo associada e mantenham um afastamento mí-
nimo lateral e tardoz de 5 e 10 metros, respetivamente, com os limites la-
teral do terreno e com o limite tardoz e fachadas do edifício habitacional.

3 — As indústrias, armazéns e equiparados a instalar nos logradouros 
têm de ser compatíveis com o uso habitacional, de acordo na legislação 
aplicável e o disposto no artigo 13.º  - Compatibilidades de Usos e Ati-
vidades, do regulamento Plano Diretor Municipal de Paredes.

4 — Os anexos deverão desenvolver -se numa volumetria de um só 
piso, não excedendo o pé -direito de 2,50 metros, sendo que, quando 
destinados à indústria, armazéns e equiparados o pé -direito mínimo 
admitido é de 3,0 metros, até ao máximo de 6,0 metros.

Artigo 11.º
Zonamento Acústico

1 — O zonamento acústico para o concelho encontra -se definido na 
planta anexa à planta de zonamento.

2 — O PDM identifica as seguintes zonas:
a) Zonas Sensíveis;
b) Zonas Mistas;
c) Zonas de Conflito.

3 — As zonas sensíveis dizem respeito a zonas escolares e hospitala-
res, classificadas de Espaço de Uso Especial — Equipamento.

4 — As Zonas Mistas abrangem as restantes categorias de solo urbano, 
com a exceção dos Espaços de Atividades Económicas, onde não se veri-
fica a necessidade de cumprimento de qualquer tipo de valores limite.

5 — As zonas escolares que serão objeto de alteração de uso, desig-
nadamente por força da entrada em vigor dos centros escolares, embora 
classificadas como Zonas Mistas na planta de zonamento acústico, são, 
na situação de facto, Zonas Sensíveis enquanto aí estiverem localizadas 
e a funcionar escolas.

6 — As Zonas de Conflito correspondem a áreas onde os níveis de 
ruído identificados ultrapassam os valores identificados das zonas sen-
síveis e mistas.

7 — Nas zonas definidas aplica -se o estabelecido na legislação apli-
cável em vigor e as disposições do presente plano, designadamente os 
valores limite de níveis sonoros dispostos no quadro seguinte: 

Classificação das Zonas Lden Ln

Zonas Sensíveis  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55 45
Zonas Mistas  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65 55
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 8 — Nas zonas de conflito devem ser adotadas as medidas previstas 
na legislação aplicável.

SECÇÃO 2

Solo Urbanizado

Artigo 12.º
Identificação

O solo urbanizado encontra -se dotado de infraestruturas urbanas, 
servido por equipamentos de utilização coletiva e correspondem a áreas 
de urbanização consolidada, ou em consolidação, contribuindo para os 
objetivos de sustentabilidade e nuclearização.

SUBSECÇÃO 1

Espaço Central

Artigo 13.º
Identificação

1 — O espaço central corresponde a áreas urbanas já consolidadas ou 
a consolidar, caraterizadas pela sua função de centralidade.

2 — Os espaços centrais destinam -se à localização e implantação de 
atividades, funções e instalações com fins habitacionais, comerciais ou 
de serviços, bem como à criação de espaços públicos e de espaços verdes 
de utilização coletiva e à instalação de equipamentos urbanos.

Artigo 14.º
Regime de Edificabilidade

1 — No espaço central a natureza da ocupação e da utilização do 
solo destina -se a:

a) Habitação coletiva, admitindo -se habitação tipo unifamiliar ou 
unifamiliar isolada, geminada e em banda, em espaços de colmatação 
ou continuidade com áreas em que sejam claramente predominantes 
estas tipologias;

b) Serviços e escritórios;
c) Comércio;
d) Equipamentos de utilização coletiva.

2 — Neste espaço deverão ser aplicados os seguintes indicadores 
urbanísticos:

Índice de utilização do solo — 1,1 m2/m2

N.º máximo de pisos acima da cota de soleira — 5

SUBSECÇÃO 2

Espaço Residencial

Artigo 15.º
Identificação

1 — O espaço residencial destina -se, predominantemente, à locali-
zação e implantação de edificações com fins habitacionais, sem pre-
juízo de nelas se poderem localizar e implantar atividades, funções e 
instalações comerciais ou de serviços, criar espaços públicos e espaços 
verdes e de utilização coletiva e instalar equipamentos de utilização 
coletiva e urbanos.

2 — Os usos referidos no número anterior constituem, no seu con-
junto, o uso dominante dos espaços residenciais, podendo estes receber, 
ainda, outras utilizações ou ocupações, desde que sejam compatíveis nos 
termos do disposto no presente plano e na legislação aplicável.

Artigo 16.º
Área Residencial de Alta Densidade — nível 1

1 — Na área residencial de alta densidade — nível 1 a natureza da 
ocupação e da utilização do solo destina -se a:

a) Habitação coletiva, admitindo -se habitação tipo unifamiliar ou 
unifamiliar isolada, geminada e em banda, em espaços de colmatação 
ou continuidade com áreas em que sejam claramente predominantes 
estas tipologias;

b) Serviços e escritórios;
c) Comércio;
d) Equipamentos de utilização coletiva.

2 — Nesta zona deverão ser aplicados os seguintes indicadores ur-
banísticos:

Índice de utilização do solo — 1,9 m2/m2

N.º máximo de pisos acima da cota de soleira — 8

Artigo 17.º
Área Residencial Alta Densidade — nível 2

1 — Na área residencial de alta densidade — Nível 2 a natureza da 
ocupação e da utilização do solo destina -se a:

a) Habitação coletiva, admitindo -se habitação tipo unifamiliar ou 
unifamiliar isolada, geminada e em banda, em espaços de colmatação 
ou continuidade com áreas em que sejam claramente predominantes 
estas tipologias;

b) Serviços e escritórios;
c) Comércio;
d) Equipamentos de utilização coletiva

2 — Nesta zona deverão ser aplicados os seguintes indicadores ur-
banísticos:

Índice de utilização do solo — 1,9 m2/m2

N.º máximo de pisos acima da cota de soleira — 7

Artigo 18.º
Área Residencial de Alta Densidade — nível 3

1 — Na área residencial de alta densidade — nível 3 a natureza da 
ocupação e da utilização do solo destina -se a:

a) Habitação coletiva, admitindo -se habitação tipo unifamiliar ou 
unifamiliar isolada, geminada e em banda, em espaços de colmatação 
ou continuidade com áreas em que sejam claramente predominantes 
estas tipologias;

b) Serviços e escritórios;
c) Comércio;
d) Equipamentos de utilização coletiva.

2 — Nesta zona deverão ser aplicados os seguintes indicadores ur-
banísticos:

Índice de utilização do solo — 1,9 m2/m2

N.º máximo de pisos acima da cota de soleira — 6

Artigo 19.º
Área Residencial de Média Densidade — nível 1

1 — Na área residencial de média densidade — nível 1 a natureza da 
ocupação e da utilização do solo destina -se a:

a) Habitação coletiva;
b) Habitação tipo unifamiliar isolada, geminada e em banda;
c) Habitação unifamiliar isolada, geminada e em banda;
d) Serviços e escritórios;
e) Comércio;
f) Equipamentos de utilização coletiva.

2 — Nesta zona deverão ser aplicados os seguintes indicadores ur-
banísticos:

Índice de utilização do solo — 1,1 m2/m2

N.º máximo de Pisos acima da cota de soleira — 5

Artigo 20.º
Área Residencial de Média Densidade — nível 2

1 — Na área residencial de média densidade — nível 2 a natureza da 
ocupação e da utilização do solo destina -se a:

a) Habitação coletiva;
b) Habitação tipo unifamiliar isolada, geminada e em banda;
c) Habitação unifamiliar isolada, geminada e em banda;
d) Serviços e escritórios;
e) Comércio;
f) Equipamentos de utilização coletiva.

2 — Nesta zona deverão ser aplicados os seguintes indicadores ur-
banísticos:

Índice de utilização do solo — 1,1 m2/m2

N.º máximo de Pisos acima da cota de soleira — 4
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Artigo 21.º

Área Residencial de Média Densidade — Nível 3

1 — Na área residencial de média densidade — nível 3 a natureza da 
ocupação e da utilização do solo destina -se a:

a) Habitação coletiva;
b) Habitação tipo unifamiliar isolada, geminada e em banda;
c) Habitação unifamiliar isolada, geminada e em banda;
d) Serviços e escritórios;
e) Comércio;
f) Equipamentos de utilização coletiva.

2 — Nesta zona deverão ser aplicados os seguintes indicadores ur-
banísticos:

Índice de Utilização do Solo — 1,1 m2/m2

N.º máximo de Pisos acima da cota de soleira — 3

Artigo 22.º

Área Residencial de Baixa Densidade

1 — Na área residencial de baixa densidade a natureza da ocupação 
e da utilização do solo destina -se a:

a) Habitação tipo unifamiliar isolada, geminada e em banda;
b) Habitação unifamiliar isolada, geminada e em banda;
c) Serviços e escritórios no piso térreo das edificações;
d) Comércio no piso térreo das edificações;
e) Equipamentos de utilização coletiva.

2 — Nesta zona deverão ser aplicados os seguintes indicadores ur-
banísticos:

Índice de Utilização do Solo — 0.7 m2/m2

N.º máximo de Pisos acima da cota de soleira — 2

Artigo 23.º

Área Residencial Dispersa

1 — Na área residencial dispersa a natureza da ocupação e da utili-
zação do solo destina -se a:

a) Habitação unifamiliar tipo isolada;
b) Admite -se a habitação geminada em caso de colmatação com 

edifício existente e licenciado;
c) Serviços e escritórios no piso térreo das edificações;
d) Comércio no piso térreo das edificações;
e) Equipamentos de utilização coletiva.

2 — Nesta zona deverão ser aplicados os seguintes indicadores ur-
banísticos:

Índice de Utilização do Solo — 0.4 m2/m2

N.º máximo de Pisos acima da cota de soleira — 2

SUBSECÇÃO 3

Espaço de Atividades Económicas

Artigo 24.º
Identificação

O espaço de atividades económico destina -se, preferencialmente, ao 
acolhimento de atividades económicas com especiais necessidades de 
afetação e organização de espaço urbano, delimitados e definidos como 
tal na planta de zonamento.

Artigo 25.º
Regime de Edificabilidade

1 — O espaço de atividades económico destina -se à instalação de 
atividades industriais, de armazenagem ou equiparados, terciárias e 
empresariais, admitindo -se, ainda, a instalação de equipamentos de 
apoio, instalação de equipamentos e espaços de investigação e tecnologia, 
designadamente serviços públicos e privados destinados à investigação 
científica e tecnológica e que privilegiem a formação e a divulgação de 
conhecimentos científicos e tecnológicos.

2 — Os usos e atividades a instalar não poderão ser insalubres, tóxicas 
ou perigosas.

3 — Nestas áreas não é permitida a edificação de construções ha-
bitacionais, podendo porém as instalações englobar uma componente 
residencial, se tal for compatível com a natureza das atividades a de-
senvolver e se o Município considerar que se justifica para atender a 
qualquer das seguintes situações:

a) Alojamento coletivo de pessoal de serviço;
b) Alojamento de pessoal de vigilância ou segurança.

4 — Quando for autorizada uma componente habitacional nos termos 
do número anterior, cumprir -se -ão as seguintes regras:

a) A área edificada destinada a fins residenciais será contabilizada para 
efeitos de cumprimento dos índices urbanísticos para a zona;

b) A referida área não poderá constituir -se em fração autónoma da 
restante área edificada, passível de comercialização separada desta;

c) Se a instalação se construir por fases, a licença de utilização da 
parte edificada destinada a alojamento só será concedida em simultâneo 
com a da última fase.

5 — A dimensão mínima dos lotes é de 500 m², com obrigatoriedade 
de o índice de utilização do solo não ultrapassar 1,0 m²/ m².

6 — São permitidas todas as tipologias de construção, nomeadamente 
isolada, geminada ou em banda.

7 — No caso de existirem desníveis acentuados entre lotes vizinhos, 
a construção não poderá exceder os 8 metros de altura, medidos a partir 
do solo até ao ponto mais alto da construção junto ao limite do lote.

8 — As fachadas laterais e tardoz, nos casos em que existam, deve-
rão obedecer a um afastamento mínimo de 5,0 metros e 10,0 metros às 
extremas das parcelas/lotes, respetivamente.

9 — A ocupação das parcelas e dos lotes com construção e áreas 
cobertas far -se -á de acordo com as seguintes regras: 

Edifícios N.º pisos máximo
acima do solo

Altura da edificação
(m) (máxima) Cave Dimensão mínima dos lotes 

(m²) Recuo (m)

Indústrias/Armazéns e equiparados . . . . . . . . . . . 1 8 Sim 500 12
Comércio/serviços e equipamentos  . . . . . . . . . . . 4 16 Sim 500 12

 10 — Excetua -se da “Altura da edificação” para indústrias, armazéns 
e equiparados, disposta no número anterior, os casos em que o aumento 
da altura seja:

a) Comprovadamente necessário para o correto funcionamento da 
unidade;

b) Para o edifício de serviços e comércio de apoio, o qual, no máximo, 
não poderá ultrapassar os 3 pisos acima do solo, o que corresponderá, 
no máximo, a 12 metros de altura da edificação.

11 — Excetua -se dos normativos de Recuo disposto no n.º 9, do 
presente artigo, os espaços de colmatação e a colmatação de empenas 
cegas de edifícios preexistentes, em que se aplicará o Recuo dominante 
ou dos edifícios contíguos.

12 — Nas edificações para indústrias, armazéns e equiparados em que 
exista cave, a respetiva área é incluída no índice de utilização do solo.

13 — Nas edificações para serviços e comércio a área da cave é 
incluída no índice de utilização do solo se tiver usos distintos do par-
queamento automóvel.

14 — Na cave não é admitida industria.
15 — Quando as unidades industriais, de armazenagem e equiparados 

confinem com áreas residenciais é obrigatório garantir entre ambas 
as utilizações uma faixa verde contínua de proteção, constituída por 
espécies arbóreas com profundidade não inferior a 30 metros, com o 
objetivo de minimizar os impactes visuais e ambientais resultantes da 
atividade industrial.

16 — Excetua -se do disposto no número anterior as faixas de 
proteção confinantes com unidades industriais, de armazenagem e 
equiparados, incompatíveis com a função habitacional, na qual será 
exigido uma faixa verde contínua de proteção, constituída por espécies 
arbóreas, com profundidade não inferior a 50 metros, sem prejuízo 
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de se assegurar a possibilidade de acesso à circulação de veículos de 
emergência.

17 — Excetua -se do disposto nos números 15 e 16, do presente artigo, 
as faixas de proteção que se localizem na parte frontal da parcela ou 
do lote, que poderá parte dela, num máximo de 80 %, ser destinada a 
estacionamento, acessos de veículos e a uma pequena construção com 
a altura máxima de 3,0 metros destinada à portaria, sendo, para o efeito, 
contabilizada a área afeta ao arruamento habilitante.

18 — No espaço entre as fachadas e o espaço público não é permitido 
fazer depósito de matérias -primas, resíduos, desperdícios ou produtos 
desta, destinados a expedição resultantes da atividade industrial.

19 — Nas áreas afetas a zonas industriais e parques empresariais 
objeto de outros planos municipais de ordenamento do território, aplica-
-se, cumulativamente, as disposições desses planos.

SUBSECÇÃO 4

Espaço de Uso Especial — Equipamentos

Artigo 26.º
Identificação

1 — O espaço de uso especial integra as zonas ocupadas com equipa-
mentos públicos ou de interesse público e, ainda, as áreas reservadas para 
a sua expansão ou para a instalação de novos equipamentos, conforme 
delimitação constante da Planta de zonamento.

2 — É, ainda, admitida a construção de edifícios de restauração e 
bebidas, desde que reconhecidos como de apoio aos equipamentos 
públicos ou de interesse público, existentes ou a edificar, e de interesse 
municipal.

Artigo 27.º
Regime de Edificabilidade

1 — Dada a especificidade do espaço de uso especial não se estabelece 
princípios reguladores específicos, alinhamentos, alturas, volumetrias, 
sendo, no entanto, fundamental a justificação urbanística e de bom 
enquadramento paisagístico.

2 — Os destinos de uso específicos de cada área integrada neste 
espaço poderão ser alterados pelo Município, desde que seja mantida a 
finalidade genérica de ocupação das referidas áreas com equipamentos 
públicos ou de interesse público.

SUBSECÇÃO 5

Espaço Verde

Artigo 28.º
Identificação

1 — O espaço verde inclui as áreas diretamente ligadas aos espaços 
habitacionais e aos equipamentos públicos ou de interesse público, 
onde predomina a vegetação associada às atividades de lazer e fruição 
desses mesmos espaços.

2 — Estes espaços podem funcionar, ainda, como enquadramento 
vegetal de valorização ambiental e paisagística do tecido urbano, 
encontrando -se subdivididas em:

a) Área Verde de Utilização Coletiva;
b) Área Verde de Proteção e Enquadramento.

Artigo 29.º
Área Verde de Utilização Coletiva — identificação

1 — A área verde de utilização coletiva integra jardins públicos, 
parques urbanos e praças com caráter estruturante dos aglomerados 
urbanos (espaços central e residencial).

2 — Estas áreas destinam -se a usos recreativos, turísticos, desporto e 
culturais, não sendo suscetíveis de outros usos e têm como função com-
plementar a qualificação ambiental e paisagística do território urbano.

Artigo 30.º
Área Verde de Utilização Coletiva — Regime de edificabilidade
1 — A área verde de utilização coletiva admite edificações de apoio 

às atividades inerentes, de centros de interpretação e de suporte de ativi-
dades recreativas, de restauração e bebidas e de equipamentos públicos 
e de interesse público, sem prejuízo da sua identidade e do seu valor 
ambiental e patrimonial.

2 — Os edifícios admitidos em acordo com o disposto no número 
anterior, não podem ter uma área de implantação superior a 4 % da área 
verde de utilização coletiva em que se integram.

3 — Estas áreas devem ser equipadas com o necessário mobiliário 
urbano, que permita e favoreça a fruição destes espaços por parte da 
população.

4 — Nos casos em que se justifique, deverá ser mantido o coberto 
arbóreo existente e a alteração da morfologia do terreno deverá ser 
reduzida, admitindo -se, apenas, as intervenções e as atividades que não 
descaracterizem e alterem o seu valor paisagístico e ambiental.

5 — As propostas de acessibilidades e estacionamento deverão mi-
nimizar a impermeabilização do solo.

SECÇÃO 3

Solo Urbanizavel

Artigo 31.º
Disposições Gerais

1 — O solo urbanizável corresponde a áreas de expansão urbana, 
sendo objetivo do presente plano a sua valorização, conservação e 
desenvolvimento harmonioso, contemplando as vertentes de sustenta-
bilidade e nuclearização.

2 — Em solo urbanizável a execução do PU processa -se através da ur-
banização programada, no âmbito de UOPG e Unidades de Execução.

CAPÍTULO IV

Qualificação do solo rural

Artigo 32.º
Identificação

O solo rural destina -se, preferencialmente, ao desenvolvimento de 
funções diretamente relacionadas com o setor primário da atividade 
económica (agrícola, florestal e agro -florestal), bem como à conservação 
e defesa dos valores biofísicos, geológicos e paisagísticos relevantes, 
sendo, igualmente, compatível com este solo a exploração dos recursos 
geológicos e instalações desportivas destinadas à prática de golfe.

SECÇÃO 1

Disposições Gerais

Artigo 33.º
Estatuto Geral de Ocupação do Solo Rural

1 — O solo rural não pode ser objeto de quaisquer ações que dimi-
nuam ou destruam as suas potencialidades e vocação estabelecida para 
as categorias de usos dominantes em que se subdivide, salvo as previstas 
no presente plano e as exceções consignadas na legislação aplicável e no 
respeito dos condicionalismos decorrentes das servidões administrativas 
e restrições de utilidade pública.

2 — Salvo imposição legal em contrário, o licenciamento ou autori-
zação para construir novos edifícios, ou para converter os usos das pree-
xistências que se localizem em solo rural, não implica para o município 
qualquer obrigação, imediata ou futura, em dotá -los com infraestruturas 
urbanísticas ou outros serviços de cariz urbano.

3 — A execução e a manutenção de todas as infraestruturas próprias 
e necessárias à construção ficam a cargo dos interessados.

4 — As construções, nos casos que tenham enquadramento, deverão 
ser localizadas na área da parcela menos prejudicial à atividade agrí-
cola e florestal, sem prejuízo do seu bom enquadramento urbanístico e 
correta integração paisagística e mediante parecer favorável da entidade 
de tutela.

5 — As construções, usos ou atividades dispostos nos artigos seguintes 
só serão autorizados após parecer favorável das, eventuais, entidades 
de tutela.

6 — Excetuam -se do disposto nos respetivos regimes de edificabili-
dade as áreas que se situam em REN às quais se aplica, cumulativamente, 
o disposto nos artigos 60.º  - Regime, do presente plano.

7 — Sem prejuízo das servidões administrativas e restrições de uti-
lidade pública e demais legislação aplicável, é permitida a prospeção 
e exploração de recursos geológicos e respetivos anexos de apoio, em 
todas as categorias e subcategorias do solo rural.
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Artigo 34.º
Áreas Florestais Percorridas por incêndio

1 — Nas áreas florestais percorridas por incêndio a edificabilidade, a 
reclassificação do solo e demais ações fica condicionada ao estabelecido 
na legislação aplicável e às disposições do presente plano.

2 — Ficam igualmente sujeitos a este regime os terrenos afetados por 
incêndios ocorridos após a aprovação do presente plano.

Artigo 35.º
Medidas de Defesa Contra Incêndios

1 — Todas as construções, infraestruturas, equipamentos e estruturas 
de apoio enquadráveis no regime de construção previsto para as catego-
rias de espaço inseridas em solo rural, terão de cumprir as Medidas de 
Defesa contra Incêndios Florestais, definidas no quadro legal em vigor, 
assim como as previstas no PMDFCI.

2 — Na implantação de novas edificações em parcelas que confron-
tam com arruamento, há a contabilizar no afastamento legal exigido à 
estrema da parcela a área daquela infraestrutura.

SECÇÃO 2

Espaço Agrícola

Artigo 36.º
Identificação

1 — O espaço agrícola corresponde a áreas de grande fertilidade, uso ou 
vocação agrícola reconhecidas e integradas na Reserva Agrícola Nacional.

2 — Destinam -se à manutenção e desenvolvimento do potencial 
produtivo, segundo formas de aproveitamento agrícola ou agropecuários 
que conservem a fertilidade dos solos e cumpram o código das boas 
práticas agrícolas.

3 — Os solos integrados neste espaço não podem ser objeto de quais-
quer ações que diminuam ou destruam as suas potencialidades, salvo 
as enquadradas nas exceções estabelecidas na legislação geral e no 
presente plano.

4 — As construções, usos ou atividades descritas no número anterior só 
serão autorizadas após parecer favorável da entidade de tutela e nas con-
dições definidas no presente plano e desde que não afetem negativamente 
a área envolvente sob o ponto de vista paisagístico, ambiental e funcional.

Artigo 37.º
Regime de Edificabilidade

No espaço agrícola, para além das disposições constantes na legislação 
aplicável, é necessário:

1 — Construção de instalações de apoio à atividade agrícola e pe-
cuária

a) A construção de instalações de apoio à atividade agrícola é permitida 
desde que a área total de construção dos edifícios de assento de lavoura, 
com a exceção do disposto nas alíneas B e C, do presente número, não 
exceda o índice de utilização do Solo (Iu) de 0,05, relativamente à área 
de exploração, não podendo exceder a área máxima de 1000 m2.

b) A construção de instalações agroindustriais complementares à 
atividade agrícola apenas é permitida desde que a área de implantação 
não exceda 15 % da área total da parcela, não excedendo área máxima 
de 5000 m2.

c) A construção de instalações cobertas destinadas à criação e abrigo 
de animais apenas é permitida desde que, cumulativamente:

i) A área total de implantação não exceda 50 % da área total da par-
cela;

ii) A área de construção dos edifícios não seja superior a 2000 m2;
iii) Seja garantido um afastamento mínimo de 150 metros aos limites 

do perímetro urbano e edifícios de empreendimento turístico, bem como 
a edificações preexistentes com funções residenciais.

2 — Edificações habitacionais
a) Admite -se a ampliação de edificações habitacionais unifamiliares 

preexistentes, desde que a área de impermeabilização total não exceda os 
10 % da área da parcela e num máximo de 200 m2, não podendo a altura 
da fachada dos edifícios ultrapassar os 7 e os 3 metros, respetivamente, 
acima e abaixo da cota de soleira, ou a da preexistência, se superior.

b) São permitidas novas construções para fins habitacionais desde que 
se trate de uma habitação unifamiliar e se verifique, cumulativamente:

i) A área mínima da parcela tem de ser igual ou superior a 10 000m2 
e possuir uma frente mínima de 20 metros face à via pública;

ii) Excetua -se do disposto na subalínea anterior as construções em 
espaços de colmatação;

iii) O índice de utilização do Solo (Iu) seja igual ou inferior a 0,020, 
não podendo a área de impermeabilização total ser superior a 200 m2;

iv) A altura da fachada dos edifícios não exceda os 7 e os 3 metros, 
respetivamente, acima e abaixo da cota de soleira.

3 — Permitem -se construções e ampliações para empreendimentos 
turísticos, de recreio e de lazer desde que se verifique, cumulativa-
mente:

a) O índice de utilização do solo (Iu) seja de 0,10 da área total da 
parcela, incluindo as edificações preexistentes.

b) O índice de impermeabilização do Solo (Iimp) das novas constru-
ções destinadas a lazer complementar não exceder 10 % da área total 
de implantação.

c) A altura da fachada dos edifícios não poderá exceder os 10 metros, 
ou da preexistência, se superior.

d) Permite -se a reconstrução das construções preexistentes e a sua 
ampliação até 50 % da área de construção preexistente, condicionadas 
ao índice referido em B, da presente número, não devendo a altura 
da fachada ultrapassar os 10 metros ou a altura da preexistência, se 
superior.

SECÇÃO 3

Espaço Florestal

Artigo 38.º
Identificação

1 — Correspondem aos terrenos ocupados por povoamentos florestais, 
matos, incultos e pastagens ou outras formações vegetais espontâneas, 
áreas ardidas de povoamento florestais, áreas de corte raso e terrenos 
improdutivos nos termos da legislação em vigor.

2 — Sem prejuízo do disposto no PROFT, os espaços florestais são 
áreas de uso ou de vocação florestal dominante, destinados, prioritaria-
mente, ao aproveitamento dos recursos florestais e à salvaguarda do seu 
valor ambiental e paisagístico, assegurando a permanência da estrutura 
verde e do papel que desempenha na promoção das atividades de recreio 
e lazer da população do concelho, a preservação do relevo natural e a 
diversidade ecológica.

3 — Os projetos, ações, usos e atividades a desenvolver nos espaços 
florestais públicos ou privados, regem -se pelo disposto na legislação apli-
cável, pelo PROFT, pelo PMDFCI e disposições do presente plano.

4 — Não é autorizada a instalação de novas explorações de espécies 
exóticas e espécies de rápido crescimento.

5 — Nas operações de preparação do terreno, instalação de povoa-
mentos, remoção de toiças e limpeza de matos devem utilizar -se métodos 
que não impliquem a mobilização do solo em profundidade, que não 
alterem a morfologia/topografia das encostas, nem contribuam para os 
fenómenos de erosão dos solos.

6 — As ações a promover devem, cumulativamente:
a) Obedecer às normas de intervenção e modelos de silvicultura por 

função de proteção definidos no PROFT;
b) Acautelar a preservação dos núcleos de vegetação natural existentes 

constituídos por espécies florestais de folhosas autóctones.

7 — Os espaços florestais existentes no presente plano encontram -se 
repartidos pelas seguintes subcategorias:

a) Área Florestal de Conservação;
b) Área Florestal de Produção.

Artigo 39.º
Regime

No espaço florestal, sem prejuízo da legislação geral aplicável e dos 
usos atuais, é interdito:

a) A edificação de novas construções, exceto as previstas na legislação 
aplicável e no presente plano;

b) Instalação de qualquer atividade que comprometa a qualidade do 
ar, da água, do solo e da paisagem, nomeadamente depósitos de resí-
duos sólidos, sucatas, de inertes e de materiais de qualquer natureza ou 
o lançamento de efluentes sem tratamento prévio adequado de acordo 
com as normas em vigor;

c) A destruição de linhas de drenagem natural;
d) Movimentos de terra que alterem o relevo natural e as camadas 

superficiais do solo, exceto trabalhos de proteção, recuperação e valo-
rização ambiental, ações agroflorestais e as ações previstas nos artigos 
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seguintes, desde que de acordo com a legislação em vigor, as disposições 
deste plano e nos termos das boas práticas florestais.

SUBSECÇÃO 1

Área Florestal de Produção

Artigo 40.º
Identificação

1 — A área florestal de produção compreende solos com aptidão flo-
restal, integrando também terrenos incultos ou com mato, de dimensão 
significativa e contínua.

2 — Estas áreas destinam -se ao aproveitamento do potencial produtivo 
de acordo com o PROF, garantindo a salvaguarda da proteção do solo e 
das características da paisagem.

3 — Os modelos de silvicultura autorizados para estas áreas são os 
expressos no PROF, devendo ser promovida a utilização de espécies 
com bom potencial produtivo que permitam obter madeira de qualidade 
e outros produtos lenhosos.

Artigo 41.º
Regime de Edificabilidade

Na área florestal de produção a edificabilidade restringe -se aos se-
guintes casos:

1 — Infraestruturas básicas e de transporte.
2 — Instalações especiais afetas à exploração de recursos geológicos.
3 — Percursos pedonais e caminhos agrícolas ou florestais.
4 — Edificações que se destinem, exclusivamente, ao apoio à gestão 

florestal e à defesa da floresta contra incêndios.
5 — Equipamentos ou empreendimentos públicos ou de serviço pú-

blico que deverão ser enquadráveis na paisagem.
6 — Instalações desportivas destinadas à prática de golfe.
7 — Empreendimentos turísticos, de recreio e de lazer associadas 

ao aproveitamento das potencialidades naturais e paisagísticas, desde 
que se cumpra o disposto na legislação aplicável e se verifique, cumu-
lativamente:

a) O índice de utilização do Solo (Iu) seja de 0,10 da área total da 
parcela, incluindo as edificações preexistentes.

b) O índice de impermeabilização do Solo (Iimp) das novas constru-
ções destinadas a lazer complementar não exceder 10 % da área global 
de implantação.

c) A altura da fachada dos edifícios não poderá exceder os 10 metros, 
ou da preexistência, se superior.

d) Permite -se a reabilitação das construções existentes e a sua amplia-
ção até 50 % da área de construção preexistente, condicionadas ao índice 
de utilização referido em a), do presente número, não devendo a altura da 
fachada ultrapassar os 10 metros, ou a altura da preexistência, se superior.

8 — Obra de ampliação, reconstrução, alteração e conservação de 
edifícios preexistentes para habitação unifamiliar e restauração e bebidas, 
desde que se cumpra o disposto na legislação aplicável e se verifique, 
cumulativamente:

a) A área de impermeabilização total resultante, incluindo as preexis-
tências, não pode ser superior a 250 m2.

b) A altura da fachada dos edifícios não exceda os 7 metros e 3 me-
tros, respetivamente, acima e abaixo da cota de soleira, ou a altura da 
preexistência, se superior.

SECÇÃO 4

Espaço de Uso Múltiplo Agrícola e Florestal

Artigo 42.º
Identificação

Correspondem a sistemas agro -silvo -pastoris, com aptidão florestal e 
agrícola com vocação específica para o desenvolvimento da agricultura, 
da pastorícia, da caça e da pesca, ocupadas por povoamentos florestais 
diversos, áreas agrícolas e ocupação arbustivo -herbácea.

Artigo 43.º
Regime de edificabilidade

No espaço florestal de uso múltiplo agrícola e florestal a edificabili-
dade restringe -se aos seguintes casos:

1 — Infraestruturas básicas e de transporte;

2 — Instalações especiais afetas à exploração de recursos geológi-
cos;

3 — Percursos pedonais e caminhos agrícolas ou florestais;
4 — Edificações que se destinem, exclusivamente, ao apoio à gestão 

florestal e à defesa da floresta contra incêndios;
5 — Equipamentos ou empreendimentos públicos ou de serviço pú-

blico que deverão ser enquadráveis na paisagem;
6 — Instalações desportivas destinadas à prática de golfe;
7 — Habitação unifamiliar:
a) Dimensão mínima da parcela — 10 000 m;
b) Número máximo de pisos — 2 + ( -1);
c) Área de impermeabilização — 250 m²;
d) Tipologia isolada, exceto nas situações preexistentes;
e) As obras de ampliação, a edificação de anexos em habitações 

preexistentes, que visem assegurar as condições de habitabilidade, e a 
edificação em espaços de colmatação, em áreas edificadas consolida-
das e em aglomerados populacionais serão dispensadas do disposto na 
alínea a), do presente número.

8 — Indústria, armazéns e equiparados:
a) Só será permitida a localização de indústrias, armazéns e equipa-

rados em condições excecionais, nomeadamente nos casos em que a 
unidade a instalar traga inegáveis benefícios para o concelho, nomea-
damente a nível da criação de novos postos de trabalho.

b) A localização de indústrias, armazéns e equiparados neste espaço 
deverá respeitar a legislação aplicável, cumulativamente com:

i) Dimensão mínima da parcela — 35 000 m²;
ii) Área de implantação do edifício ser maior ou igual a 7 500 m²;
iii) A altura da fachada não ultrapasse os 8 metros;
iv) Seja assegurado um afastamento mínimo lateral e tardoz de 5 e 

10 metros, respetivamente;
v) Para construções preexistentes é permitido fazer alterações, am-

pliações ou restauros, desde que em conformidade com o presente plano 
e com a legislação aplicável;

vi) ó serão permitidas instalações industriais, de armazenagem e 
equiparadas isoladas, nas condições definidas nas subalíneas anteriores, 
para prática de uma só atividade.

vii) Seja assegurado a correta inserção urbanística.

9 — Comércio e serviços, desde que se localizem nos pisos 1 e ou  -1 
de edificações habitacionais unifamiliares.

10 — Empreendimentos turísticos, de recreio e de Lazer e de edifícios 
de restauração e bebidas, associados ao aproveitamento das potencia-
lidades naturais e paisagísticas, desde que se cumpra o disposto na 
legislação aplicável e se verifique, cumulativamente:

a) O índice de utilização do solo (Iu) seja de 0,10 da área total da 
parcela, incluindo as preexistências;

b) O índice de impermeabilização do solo (Iimp) das novas constru-
ções destinadas a lazer complementar não exceder 10 % da área global 
de implantação;

c) A altura da fachada dos edifícios não poderá exceder os 10 metros, 
ou da preexistência, se superior;

d) Permite -se a ampliação das construções preexistentes até 50 % da 
área de construção, condicionadas ao índice de utilização referido na 
alínea a), do presente número, não devendo a altura da fachada ultrapas-
sar os 10 metros ou a altura do edifício preexistente, se superior.

SECÇÃO 5

Espaço de Equipamento e Outras Ocupações
Compatíveis com o Solo Rural

SUBSECÇÃO 1

Área de Equipamento

Artigo 44.º
Identificação

A área de equipamento em solo rural corresponde a áreas des-
tinadas a equipamentos, identificadas na Planta de zonamento, e 
conformam -se com sítios ou locais não incluídos em perímetro ur-
bano, compreendendo equipamentos desportivos, de recreio e lazer 
e de ocupação dos tempos livres, onde ocorrem atividades de caráter 
recreativo, ambiental e cultural, sendo o seu uso compatível com o 
estatuto do solo rural.
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Artigo 45.º
Regime de edificabilidade

Nestas áreas e mediante parecer favorável da entidade de tutela, 
admite -se a construção de edifícios de apoio às atividades recreativas e 
culturais, desde que não ultrapassem a área de implantação máxima de 
900 m2 e 45 % da área da parcela.

SUBSECÇÃO 2

Área de Enquadramento Paisagístico

Artigo 46.º
Identificação

1 — A área de enquadramento paisagístico corresponde a zonas que 
se constituem como espaços de vocação dominantemente agrícola, 
designadamente de solos afetos à RAN, ou florestal, que permitem 
compatibilizar a manutenção das suas funções com usos complementares 
de apoio à cultura, ao recreio, ao lazer, ao desporto, à animação turística 
ou outros usos compatíveis.

2 — A área de enquadramento paisagístico pretende:
a) Estabelecer a continuidade do sistema ecológico;
b) Resolver as carências de espaços verdes de lazer e recreio dos 

aglomerados próximos;
c) Definir o remate do espaço urbano;
d) Contribuir para a valorização ambiental do território.

3 — Na área de enquadramento paisagístico não são permitidas quais-
quer ações que contribuam para a degradação do património existente e 
deterioração da sua envolvente, nomeadamente movimentos de terras 
ou alteração da topografia do terreno, exceto os previstos no artigo se-
guinte, ficando qualquer uso ou atividades que se pretenda levar a efeito, 
sujeitos a parecer dos serviços competentes da autarquia, sem prejuízo 
de eventuais pareceres obrigatórios de outras entidades.

4 — Nestas áreas a instalação de edificações e estruturas necessárias 
à integração dos usos previstos fica subordinada às seguintes condi-
ções:

a) Respeito pela capacidade de carga dos ecossistemas presentes;
b) Proteção, valorização do revestimento vegetal existente, manu-

tenção do fundo de fertilidade dos solos e acautelamento de qualquer 
impacte ambiental;

c) As edificações devem configurar soluções arquitetónicas de uti-
lização de materiais que se enquadrem ecologicamente e se diluam no 
espaço natural e paisagem envolventes.

Artigo 47.º
Regime de edificabilidade

Na área de enquadramento paisagístico, para além dos usos agrícola 
e florestal, é permitida:

1 — A localização de equipamentos públicos ou de interesse público 
e de mobiliário urbano, tal como quiosques, parques infantis, instalações 
sanitárias, desde que a sua função e as suas características técnicas sejam 
licenciadas/aprovadas pela Câmara Municipal.

2 — A construção e ampliação de edifícios de restauração e bebida, 
desde que reconhecidos como de apoio e de interesse municipal, e que 
cumulativamente:

a) A área de implantação por edifício, incluindo as preexistências, 
não pode ser superior a 250 m2;

b) A altura da fachada dos edifícios não exceda os 7 metros e 3 me-
tros, respetivamente, acima e abaixo da cota de soleira, ou a altura da 
preexistência, se superior.

3 — A construção e a ampliação de empreendimentos turísticos, de 
recreio e de lazer associadas ao aproveitamento das potencialidades 
naturais e paisagísticas desde que se verifique, cumulativamente:

a) O índice de utilização do solo (Iu) seja de 0,08 da área total da 
parcela, incluindo as edificações preexistentes;

b) O índice de impermeabilização do solo (Iimp) das novas constru-
ções destinadas a lazer complementar não exceder 5 % da área global 
de implantação;

c) A altura da fachada dos edifícios não poderá exceder os 10 metros 
ou a altura da preexistência, se superior;

d) Permite -se a reabilitação das construções preexistentes e a sua 
ampliação até 50 % da área de construção preexistente, condicionadas 
ao índice de utilização referido em a), do presente número, não devendo 

a altura da fachada ultrapassar os 10 metros ou a altura da preexistência, 
se superior.

4 — Obras de ampliação, reconstrução, alteração e conservação de 
edifícios considerados como preexistências, desde que, cumulativamente 
se cumpra o disposto no presente plano e o seguinte:

a) Seja para habitação unifamiliar;
b) Na ampliação e reconstrução a área de impermeabilização total 

resultante não pode ser superior a 200 m2, incluindo a preexistência, nos 
restantes casos é a área da preexistência se superior;

c) A altura da fachada dos edifícios não exceda os 7 metros e 3 me-
tros, respetivamente, acima e abaixo da cota de soleira ou a altura da 
preexistência, se superior.

SUBSECÇÃO 3

Aglomerados Rurais

Artigo 48.º
Identificação

1 — Os aglomerados rurais correspondem a pequenos conjuntos de 
habitações e anexos, cuja génese se encontra ligada à atividade agrícola 
e que ainda conservam a estrutura e os elementos morfológicos iniciais, 
importantes na manutenção daquela atividade.

2 — Nestas áreas são permitidas, para além do uso residencial, de 
apoio agrícola, pecuário e florestal, usos complementares às atividades 
agrícolas, florestais e pecuária, desde que compatíveis com a função 
dominante, tais como pequenas unidades de transformação de produtos 
agrícolas, florestais ou pecuários, equipamentos de utilização coletiva, 
serviços, estabelecimentos de restauração e bebidas e demais comércio 
de apoio e empreendimentos turísticos, desde que de dimensão adequada 
ao espaço em que se inserem.

3 — Os usos dispostos no número anterior serão de admitir desde que 
não ponham em causa o destino básico dos terrenos, não descaracterizem 
a paisagem, ou introduzam poluições estéticas ou outras.

Artigo 49.º
Regime de Edificabilidade

Para os aglomerados rurais admitem -se obras de conservação, altera-
ção, reconstrução, ampliação de edifícios preexistentes e de construção 
de novos edifícios, desde que:

a) As soluções urbanísticas e arquitetónicas e os materiais a utilizar ga-
rantam a manutenção das características próprias do conjunto em que se 
inserem, não sendo criadas, designadamente, dissonâncias cromáticas.

b) A altura da fachada seja a da preexistência ou a da envolvente, não 
podendo, neste último caso, exceder os dois pisos acima da cota de soleira.

c) A intervenção garanta o respeito pelos alinhamentos existentes, 
não podendo a área de impermeabilização total ser superior a 200 m2, 
incluindo as preexistências, nas ampliações ou reconstruções e nos 
restantes casos, a área da preexistência se superior;

d) Em prédios onde já exista edificação de caráter habitacional, 
permite -se a construção de anexos, desde que a área de construção do 
edifício não exceda 25 % da área do logradouro, nem a implantação 
total máxima de 200 m2, incluindo o preexistente.

e) A construção de novos edifícios com função residencial deve ser da ti-
pologia unifamiliar, não sendo admitida habitação geminada ou em banda.

CAPÍTULO V

Rede Rodoviária, Ferroviária e Estacionamento

Artigo 50.º
Hierarquia Viária

A rede rodoviária é constituída pela rede rodoviária principal, distri-
buidora (fundamental e secundária) e local.

Artigo 51.º
Rede Rodoviária Principal

1 — A rede rodoviária principal íntegra as vias existentes e previstas, 
incluídas no Plano Rodoviário Nacional, nomeadamente:

a) Estradas nacionais e regionais:
i) Rede Nacional Fundamental, constituída pelos itinerários prin-

cipais;
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ii) Rede Nacional Complementar, constituída pelos itinerários com-
plementares e pelas estradas nacionais;

iii) Estradas regionais.

b) Estradas desclassificadas sob jurisdição da EP. SA.

2 — As ações a desenvolver ao longo da rede rodoviária principal 
carecem de parecer da entidade de tutela.

Artigo 52.º
Rede Rodoviária Distribuidora Fundamental

1 — Constitui a base do sistema viário municipal, permitindo grandes 
deslocações quer entre qualquer ponto do município e o exterior quer vice-
-versa, nomeadamente permitindo o acesso à rede rodoviária principal 
destinando -se, fundamentalmente, a um trânsito de passagem.

2 — Na rede rodoviária distribuidora fundamental deve verificar -se, 
quando possível:

a) A interdição do acesso direto automóvel a prédios contíguos;
b) A definição de um caráter zonal, conjugando o seu perfil, para além 

do espaço canal viário, corredores verdes, passeios e ciclovia;
c) A existência de vias exclusivas de viragem à esquerda ou rotundas, 

em situações correspondentes a nós viários.

Artigo 53.º
Rede Rodoviária Distribuidora Secundária

1 — A rede rodoviária distribuidora secundária corresponde a 
eixos subsidiários e complementares da rede rodoviária distribuidora 

fundamental, estabelecendo articulações em extensão de acessibili-
dades criadas ou mantendo o caráter distribuidor dos antigos eixos 
nacionais, adaptados à sua nova função de acessibilidade e ligação 
local.

2 — As características destes eixos preconizam uma maior integração 
no ambiente urbano construído face à rede rodoviária distribuidora 
fundamental, proporcionando um espaço canal com possibilidades de 
alargamento do perfil transversal, ainda que diretamente suportem ocu-
pação construtiva.

Artigo 54.º

Rede Rodoviária Local

1 — A rede rodoviária local corresponde aos arruamentos que estabe-
lecem a ligação da rede rodoviária distribuidora fundamental e secundária 
aos prédios rurais ou urbanos que servem.

2 — A rede rodoviária local constitui espaço público de relação com 
o edificado marginante, podendo adotar soluções que condicionem o 
tráfego mecânico.

Artigo 55.º

Características

1 — A rede rodoviária deve adquirir as características físicas e ope-
racionais constantes do quadro seguinte: 

Rede Rodoviária distribuidora
fundamental Rede Rodoviária distribuidora secundária Rede Rodoviária local

Número mínimo de faixas de rodagem  . . . . 2 2 1
Separação física dos sentidos de circulação Desejável Facultativa A evitar
Largura mínima das faixas de rodagem (m) 3.50 3.25 3.50
Largura mínima dos passeios (m)  . . . . . . . . 3.00 2.25 1.50
Acesso aos prédios marginais  . . . . . . . . . . . Interdito Livre Livre
Estacionamento  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Interdito Autorizado Autorizado
Cargas e descargas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Interdito Reguladas Reguladas
Paragens . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Local próprio Preferencialmente local próprio Preferencialmente local próprio
Circulação pedonal e de velocípedes . . . . . . Preferencialmente Segregada Preferencialmente segregada livre

 2 — Excetua -se do disposto no número anterior:
a) A rede rodoviária local que possua duas ou mais faixas de rodagem, 

na qual a largura mínima é de 3 metros (cada);
b) Situações excecionais devidamente justificadas, nomeadamente 

por limitações resultantes da situação existente ou necessidade de pre-
servação de valores patrimoniais e ambientais.

3 — O traçado da rede rodoviária proposta na Planta de zonamento é 
indicativo, pelo que, na execução dos projetos, são admitidas variações 
que contribuam para a sua melhor funcionalidade e exequibilidade, desde 
que essas variações não comprometam, de modo algum, a hierarquia e 
a prestação pretendidas.

4 — É obrigatória a execução de passeios públicos em todas as cons-
truções novas a edificar, sendo que nas restantes situações deverão ser 
executadas sempre que possível.

5 — Nas situações dispostas na alínea b) do n.º 2 e nos casos em que, 
por razões de interesse público, não seja possível ou exequível o disposto 
no n.º 4, do presente artigo, fica o proprietário obrigado ao pagamento de 
uma compensação ao município, em numerário ou espécie, nos termos 
a definir em regulamento municipal.

Artigo 56.º
Faixas de Proteção

1 — Para as vias propostas e enquanto não estiver efetivada a sua cons-
trução, estabelecem -se as seguintes faixas de proteção non -aedificandi, 
para um e outro lado da via:

a) Rede Rodoviária Principal — a faixa estabelecida na lei para cada 
caso concreto;

b) Rede Rodoviária Distribuidora Fundamental — 50 metros;
c) Rede Rodoviária Distribuidora Secundária — 30 metros;
d) Rede Rodoviária Local — 10 metros.

2 — Os condicionamentos estabelecidos no ponto anterior dei-
xarão de vigorar à data da aprovação definitiva pelos órgãos do 
Município ou entidades competentes, dos projetos de execução das 
vias em causa.

3 — Quando através do projeto de execução se verifique alteração 
do traçado previsto no presente plano, a faixa de proteção é transposta 
para o novo traçado.

Artigo 57.º

Rede Ferroviária

1 — A rede ferroviária é constituída pelo troço da Linha do 
Douro.

2 — As áreas de proteção de acesso à rede ferroviária, demarcadas 
na planta de zonamento e condicionantes, encontram -se estabelecidas 
na legislação aplicável e qualquer ação nas mesmas obriga a parecer 
prévio da entidade de tutela.

Artigo 58.º

Estacionamento

1 — O número de lugares de estacionamento privado e público deve 
contribuir para um ordenamento do território equilibrado e atender às 
características do espaço em que se inserem, devendo qualquer operação 
urbanística assegurar o estacionamento suficiente para responder às 
necessidades que vai gerar.

2 — Os novos edifícios devem garantir uma dotação de lugares 
de estacionamento de acordo com as necessidades do respetivo uso 
e em função da área de construção (ac), de acordo com o quadro 
seguinte: 
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Tipo de ocupação Parâmetros de Dimensionamento

Habitação unifamiliar ou tipo unifamiliar . . . Privado 1 lugar/fogo — ac ≤ 120m2;
2 lugar/fogo. ac >120m2 e ≤ 300m2
3 lugar/fogo — ac > 300m2;

Público 20 % da aplicação dos critérios anteriores.

Habitação Coletiva. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Privado 1 lugar/fogo — T0 e T1;
2 lugares/fogo — T2 e T3;
3 lugares/fogo — T4, T5 e T6;
4 lugares/fogo — >T6;
1 lugar/fogo — ac ≤ 90m2;
2 lugares/fogo — ac > 90m2 e ≤ 120m2;
3 lugares/fogo — ac >120m2 e ≤ 300m2;
4 lugares/fogo — ac > 300m2.

Público 20 % da aplicação dos critérios anteriores.

Comércio  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Privado 1 lugar/30m2 ac para estabelecimentos ≤ 1000m2 ac
1 lugar/25m2 ac para estabelecimentos > 1000m2 e ≤ 2500m2
1 lugar/15m2 ac para estabelecimentos> 2500m2 e cumulativamente 1 lugar de pesado/

200 m2 ac do edifício.

Público 30 % da aplicação dos critérios anteriores.

Serviços  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Privado 3 lugar/100m2 ac para estabelecimentos ≤ 500 m2

5 lugar/100m2 ac do edifício para estabelecimentos> 500 m2

Público 30 % da aplicação dos critérios anteriores.

Indústria e ou Armazéns. . . . . . . . . . . . . . . . Privado 1 lugar/75m2 ac
Pesados: 1 lugar/500m2 ac com um mínimo de 1 lugar/lote (a localizar no interior do 

lote).

Público 20 % da aplicação dos critérios anteriores.

Restauração  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Privado 1 lugar/50 m2 de ac do edifício.

Público 1 lugar/25 m2 de ac do edifício.

Estabelecimentos Hoteleiros  . . . . . . . . . . . . 20 % do número de unidades de alojamento para as categorias de 3 estrelas.
30 % do número de unidades alojamento para as categorias de 4 e 5 estrelas.

 3 — O arredondamento dos valores calculados deverá ser feito para 
o número inteiro imediatamente superior, sendo sempre obrigatório, no 
mínimo, um lugar de estacionamento.

4 — Para além do disposto no quadro acima há, ainda, a considerar 
o estacionamento público para pessoas com mobilidade condicionada, 
ao qual se aplica o disposto na legislação em vigor.

5 — Para efeitos de projeto das áreas de estacionamento contíguas à 
via, deve considerar -se:

a) Estacionamento paralelo à via: 5,6 metros x 2,2 metros;
b) Estacionamento transversal à via: 5,0 metros x 2,5 metros;
c) Estacionamento pesado paralelo à via: 15,0 m x 3,0 m;
d) Estacionamento pesado perpendicular à via: 15,0 m x 4,0 m.

6 — Nas operações de loteamento e nas operações urbanísticas de 
impacte relevante ou semelhante a uma operação de loteamento será 
sempre criado estacionamento de acordo com o dimensionamento de-
finido no n.º 2, do presente artigo, excetuando -se as situações em que 
todos os lotes confinem com via pública existente, cujo perfil ou ca-
racterísticas sejam limitadoras da criação de estacionamento e desde 
que a dimensão e configuração do prédio a lotear impossibilitem ou 
condicionem a criação de estacionamento público em área não adjacente 
à via pública existente.

7 — Excetuam -se do n.º 2, deste artigo, sem prejuízo de legislação 
especifica aplicável, designadamente no que respeita a empreendimentos 
turísticos, de recreio e de lazer, os casos em que seja devidamente justi-
ficada a impossibilidade total ou parcial de criação de estacionamento 
inerentes a novas construções não decorrentes de operações de lotea-
mento e naquelas que tenham sido objeto de ampliação ou reconstrução, 
quando, cumulativamente:

a) Por razões de dimensões insuficientes do lote ou parcela, em áreas 
consolidadas ou a consolidar;

b) Por incapacidade dos acessos na execução das manobras respe-
tivas;

c) Por alteração não desejável da composição arquitetónica das facha-
das ou dos alinhamentos dos edifícios confrontantes com o arruamento 
em que a intervenção se situa;

d) No caso de edifícios cuja qualidade, pelo seu valor arquite-
tónico, histórico ou cultural, justifique a sua preservação, mesmo 
que haja lugar a ampliação ou remodelação decorrentes do projeto 
aprovado;

e) Por razões técnicas, nomeadamente em função da topografia, das 
características geológicas do solo, níveis freáticos ou que ponham em 
risco a segurança das edificações envolventes.

8 — Nas situações previstas nos números 6 e 7, do presente artigo, 
fica o proprietário obrigado ao pagamento de uma compensação 
ao município, em numerário ou espécie, a definir em regulamento 
municipal.

9 — Para a instalação de equipamentos coletivos, designadamente de 
natureza escolar, hospitalar, religiosa, cultural ou recreativa, proceder-
-se -á, caso a caso, à definição das exigências a cumprir quanto à sua 
capacidade própria de estacionamento.

10 — Os lugares de estacionamento público exigidos pelas disposi-
ções constantes dos números anteriores não poderão situar -se a mais de 
100 m de distância das parcelas, lotes ou edificações cujos destinos de 
uso os tornaram necessários.

11 — A edificabilidade máxima a autorizar em edificações destinadas 
a aparcamento automóvel — garagens e auto -silos — será estabelecida 
caso a caso, não podendo, porém, em nenhum caso a sua altura exceder 
a correspondente à altura máxima estabelecida no presente Plano para 
a zona onde se localizem.
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CAPÍTULO VI

Condicionamentos de salvaguarda e proteção

Artigo 59.º
Identificação

1 — Na área abrangida pelo plano são observadas as seguintes ser-
vidões administrativas e restrições de utilidade pública vigentes em 
cada momento, as quais se regem pelo disposto na legislação aplicável, 
mesmo que não assinaladas na Planta de Condicionantes:

a) Recursos Hídricos:
i) Leitos dos cursos de água e Margens;
ii) Zonas inundáveis.

b) Recursos Agrícolas e Florestais:
i) Reserva agrícola nacional (RAN);
ii) Áreas florestais percorridas por incêndios;
iii) Perigosidade de incêndio florestal (Alta e Muito Alta);
iv) Espécies arbóreas protegidas — Sobreiros;

c) Recursos Ecológicos:
i) Reserva ecológica nacional (REN);
ii) Leitos dos cursos de água, integrados na REN.

d) Património Cultural:
i) Património classificado;
ii) Património em vias de classificação.

e) Infraestruturas:
i) Abastecimento de água;
ii) Drenagem de águas residuais;
iii) Rede elétrica;
iv) Rede rodoviária nacional e regional;
v) Rede ferroviária;
vi) Estradas e caminhos municipais.

2 — A eficácia das disposições escritas e gráficas constantes dos 
diplomas legais e regulamentares relativos às servidões administrativas 
e restrições de utilidade pública referidas no n.º 1, do presente artigo, 
não se altera na eventual ocorrência de omissões na planta de condicio-
nantes ou na Planta Anexa à Planta de Condicionantes, prevalecendo as 
referidas disposições em caso de discrepância com os elementos gráficos 
e escritos integrantes do presente plano.

3 — As áreas submetidas a servidões administrativas e restrições 
de utilidade pública serão atualizadas, periodicamente, pela Câmara 
Municipal, nos termos do disposto na legislação aplicável.

Artigo 60.º
Regime

1 — Nas áreas abrangidas por servidões administrativas e restrições 
de utilidade pública, os respetivos regimes legais aplicam -se, conjun-
tamente, com a disciplina de uso, ocupação e transformação do solo 
estabelecida pelo presente plano, prevalecendo sobre esta quando forem 
materialmente mais restritivos, mais exigentes ou mais condicionadores 
e sem dispensa da tramitação processual neles previstos.

2 — Em áreas integradas na REN são admissíveis como usos compa-
tíveis com o uso dominante todas as ações permitidas a título excecional 
no regime daquela reserva, sem prejuízo de, quando se tratar de ações 
que também sejam objeto de disposições específicas no presente plano, 
estas terem de ser acatadas, cumulativamente, com as previstas naquele 
regime legal.

Artigo 61.º
Recursos Hídricos

1 — Sem prejuízo dos condicionamentos legais à edificação nas áreas 
inundáveis, os leitos dos cursos de água beneficiam de margens com uma 
largura de 10 metros, contadas a partir da linha limite do leito.

2 — O traçado dos leitos dos cursos de água ocultos/entubados demar-
cados na Planta de Condicionantes é indicativo, pelo que o licenciamento 
de intervenções nestas áreas carece de confirmação no local.

3 — Mediante autorização da entidade de tutela podem ser autorizadas 
nas margens e leitos dos cursos de água: obras hidráulicas, incluindo 
obras de consolidação e proteção, captação e rejeição (infraestruturas 
de saneamento básico), instalação de travessias aéreas ou subterrâneas, 
ecovias e demais intervenções previstas na legislação aplicável.

Artigo 62.º
Zonas Inundáveis

1 — Nas zonas inundáveis não é admitida a construção de novos edi-
fícios, salvo nas áreas urbanas consolidadas e em espaços de colmatação, 
ou para a substituição de edifício em situação legal e de compromissos 
aprovados e em vigor.

2 — A construção prevista no número anterior fica sujeita ao cum-
primento das seguintes condições:

a) Nos espaços não edificados só são admitidos pavimentos que 
garantam a permeabilidade do solo;

b) A cota do piso inferior tem de ser superior à cota local da máxima 
cheia conhecida.

SECÇÃO 1

Património

SUBSECÇÃO 1

Património Arquitetónico

Artigo 63.º
Identificação

1 — O património arquitetónico, identificado na Planta de zonamento, 
corresponde a imóveis ou a conjuntos de imóveis que, pelo seu interesse 
cultural, histórico, etnográfico, arquitetónico, ou científico são promo-
vidos como valor de memória e identidade do lugar e devem ser alvo 
de medidas de proteção e de valorização, compreendendo:

a) Património classificado e em vias de classificação;
b) Património inventariado não Classificado.

2 — A proteção e a valorização do património arquitetónico 
concretizam -se, nomeadamente, através:

a) Da preservação do caráter e dos elementos determinantes que 
constituem a sua imagem e identidade, sem prejuízo da sua adaptação, 
quando possível, à vida contemporânea;

b) Do condicionamento à transformação do seu espaço envolvente;
c) Da valorização do património através de ações materiais e imateriais.

Artigo 64.º
Regime

1 — Ao património classificado e em vias de classificação da respon-
sabilidade da tutela aplica -se a legislação em vigor.

2 — O património classificado e em vias de classificação como de 
interesse municipal, beneficiará de uma área de salvaguarda, contada a 
partir dos seus limites exteriores e cujo perímetro não deverá exceder 
os 50 m, salvo casos excecionais devidamente justificados.

3 — Para o património inventariado não classificado as áreas de 
salvaguarda são as coincidentes com a implantação desse mesmo pa-
trimónio e identificado na planta de zonamento, bem como na planta 
de património cultural e respetivas fichas individuais.

4 — No património referido nos pontos 2 e 3, do presente artigo, o 
edificado e o território abrangido pelas respetivas áreas de salvaguarda, 
o licenciamento ou a comunicação prévia de operações urbanísticas e 
a execução de quaisquer trabalhos que alterem a topografia, os alinha-
mentos, as características do interior e o número de pisos e, em geral, 
a distribuição de volumes de cobertura ou o revestimento exterior dos 
edifícios, ficam condicionados à apreciação favorável por parte da 
autarquia, incluindo o G.A.P., quanto ao impacte destas ações no patri-
mónio a salvaguardar.

5 — A demolição de património inventariado só é permitida quando 
seja considerada necessária à execução de equipamentos, infraestrutu-
ras ou projetos de interesse municipal, assim ponderados em sede de 
Assembleia Municipal, devendo, porém e previamente, ser objeto de 
discussão pública.

SUBSECÇÃO 2

Património Arqueológico

Artigo 65.º
Identificação

O património arqueológico integra:
a) Património classificado e em vias de classificação;
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b) Vestígios arqueológicos identificados;
c) Suspeita da existência de vestígios arqueológicos.

Artigo 66.º
Património Classificado e em vias de Classificação

1 — Ao património classificado e em vias de classificação da respon-
sabilidade da tutela aplica -se a legislação em vigor.

2 — Ao património classificado e em vias de classificação da respon-
sabilidade do município aplica -se as disposições constantes do artigo 
seguinte.

Artigo 67.º
Vestigios Arqueológicos Identificados

1 — Os Vestígios Arqueológicos Identificados sujeitam -se ao regime 
jurídico aplicável, sendo que para a atribuição de licenciamento, flores-
tação ou reflorestação e exploração de pedreiras deverá ser informado o 
G.A.P. e solicitado parecer à entidade de tutela, de forma a desencadear-
-se a aplicação de medidas preventivas de proteção e valorização.

2 — Para a proteção, conservação e valorização do património ar-
queológico:

a) Dos sítios de valor arqueológico confirmado define -se uma área de 
salvaguarda cujo perímetro é automático, de 50 metros, ou específico, 
de acordo com a delimitação constante das plantas de zonamento e de 
património cultural e respetivas fichas individuais.

b) Nos sítios de valor arqueológico confirmado qualquer edificação 
ou alteração dos solos fica condicionada à prévia realização de trabalhos 
arqueológicos de cujo resultado se observará a eventual viabilidade da 
proposta, devendo procurar preservar a atual paisagem cultural.

c) Nas áreas de salvaguarda estabelecidas nos termos da alínea a), do 
presente número, qualquer intervenção que implique o revolvimento do 
solo tem de ser objeto de acompanhamento arqueológico.

Artigo 68.º
Suspeita da Existência de Vestígios Arqueológicos

A Suspeita de Existência de Vestígios Arqueológicos, assinalados na 
Planta de zonamento, corresponde a uma área de salvaguarda que, pelas 
referências documentais, orais, ou toponímicas, poderá ser passível a 
ocorrência de vestígios arqueológicos, pelo que deverá obedecer ao 
disposto na legislação aplicável:

a) Os licenciamentos deverão prever acompanhamento arqueológico 
por arqueólogo autorizado pela entidade de tutela, de modo a que se 
definam medidas que assegurem a identificação, registo e a eventual 
salvaguarda/conservação dos eventuais valores arqueológicos;

b) Como área de salvaguarda considera -se, também, para os imóveis 
do património arquitetónico, designadamente igrejas ou capelas não 
classificadas de construção anterior ao século XIX, em cujo subsolo ou na 
sua envolvente próxima se conheça ou preveja a existência de vestígios 
arqueológicos, de acordo com a delimitação constante das plantas de 
zonamento e de património cultural e respetivas fichas individuais;

c) A área de salvaguarda circunscreve -se à área definida pelo períme-
tro, de acordo com a delimitação constante das plantas de zonamento 
e de património cultural e respetivas fichas individuais e tem caráter 
preventivo.

Artigo 69.º
Vestígios Arqueológicos Fortuitos

1 — Sempre que em qualquer tipo de obra, particular ou não, sejam 
encontrados vestígios arqueológicos, deverá ser dado conhecimento do 
facto ao G.A.P e à instituição de tutela.

2 — Em caso de se verificarem achados arqueológicos, os trabalhos 
em curso deverão ser imediatamente suspensos, em conformidade com 
as disposições legais;

3 — O tempo de duração efetiva de suspensão dará direito à prorro-
gação automática por igual prazo de licença da obra, para além de outras 
providências previstas na legislação em vigor.

4 — Os trabalhos suspensos só poderão ser retomados após parecer 
dos competentes organismos tutelares da administração central.

Artigo 70.º
Outros Imóveis

1 — Durante o período de vigência do Plano, a planta de condicio-
nantes deverá ser atualizada sempre que se verifique a alteração do 
quadro de servidões administrativas e restrições de utilidade pública, 
como consequência de novos imóveis classificados ou entrada em vias 

de classificação, pelo que nestas condições ter -se -á em conta a legislação 
aplicável associada.

2 — Manter -se -á atualizada a planta de zonamento relativamente a 
novos valores culturais que venham a ser identificados, no âmbito de 
trabalhos de reconhecimento e inventariação, podendo ter que delimitar 
novas áreas de salvaguarda.

SECÇÃO 2

Infraestruturas Básicas e de Transporte

Artigo 71.º
Rede de Abastecimento Público de Água

Na vizinhança das captações para abastecimento público e redes 
de adução e distribuição de água, são interditas, cumulativamente, as 
seguintes intervenções:

a) A edificação de novas construções numa faixa/raio de 10 metros 
à volta dos furos/galerias de captação de água;

b) Instalações ou ocupações que possam provocar poluição nos aquí-
feros, nomeadamente: instalações pecuárias, depósitos de sucata, arma-
zéns de produtos químicos, numa faixa /raio de 100 metros à volta dos 
furos/galerias de captação de água;

c) A execução de construções numa faixa de 10 metros definida a partir 
dos limites exteriores dos reservatórios e respetiva área de ampliação;

d) A execução de construções numa faixa de 1,5 metros, medida 
para cada um dos lados das condutas, quando se trate de adutoras ou 
adutoras -distribuidoras e de 1,2 metros para cada lado, quando se trate 
de condutas exclusivamente distribuidoras.

Artigo 72.º
Rede de Drenagem de Esgotos

Na vizinhança das redes de esgotos (coletores de águas residuais) 
e das estações de tratamento de efluentes, observar -se -ão os seguintes 
condicionalismos, cumulativamente:

a) É interdita a execução de construções numa faixa de 5 metros 
medida para cada um dos lados dos emissários;

b) É interdita a construção numa faixa de 10 metros, definida a partir 
dos limites exteriores das estações de tratamento de efluentes e respetiva 
área de implantação;

c) Os limites das estações de tratamento ou de outras instalações 
de depuramento de efluentes deverão possuir uma faixa arborizada de 
proteção com um mínimo de 5 metros de largura.

Artigo 73.º
Rede Elétrica

O licenciamento de infraestruturas e demais construções, públicas e 
privadas, na vizinhança da rede de energia elétrica deverá respeitar o 
prescrito na legislação aplicável.

Artigo 74.º
Outras Infraestruturas

Às infraestruturas de gás, rede de telecomunicações por cabo ou 
outras, caracterizadas por uma distribuição subterrânea, aplicam -se os 
condicionalismos das alíneas a) e b) do artigo 72.º  - Rede de Drenagem 
de Esgotos, do presente regulamento.

Artigo 75.º
Conjuntos arbóreos

Os espécimes que constituem os conjuntos arbóreos do Parque de José 
Guilherme e do Largo da Feira/Alameda do Dr. José Cabral não podem 
ser derrubados ou abatidos, a não ser por motivos de força maior decor-
rentes do seu próprio ciclo de vida ou do eventual perigo em que pessoas 
e bens sejam comprovadamente colocados pela sua manutenção.

Artigo 76.º
Heliporto e Zonas de Proteção

1 — Enquanto não for publicada a respetiva servidão aeronáutica, 
consideram -se as seguintes zonas de proteção, demarcadas na Planta 
de zonamento:

a) Zona 1 -Heliporto — zona de ocupação;
b) Zona 2 - superfície de desobstrução;
c) Zona 3 — superfície de desobstrução.
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2 — Nas zonas referidas no número anterior, ficam sujeitos a parecer 
vinculativo da autoridade aeronáutica, o licenciamento ou autorização 
dos seguintes trabalhos e atividades:

a) A construção de edifícios ou instalação de equipamentos, tais 
como, postes, linhas aéreas de energia, independentemente das suas 
altitudes;

b) O lançamento para o ar de projeteis ou outros objetos suscetíveis 
de pôr em risco a segurança aeronáutica, bem como o lançamento de 
fogo -de -artifício, a projeção de luzes, a emissão de raios laser e outros, 
ou ainda produzir poeiras ou fumos suscetíveis de alterar as condições 
de visibilidade.

Artigo 77.º
Cemitério

Na proximidade do cemitério deverá ser respeitada uma faixa non-
-aedificandi de 10,0 metros, contados a partir dos seus limites.

CAPÍTULO VII

Disposições programáticas

Artigo 78.º
Definições e condições gerais a cumprir

1 — As disposições que constituem este capítulo destinam -se a es-
pecificar as condições programáticas a cumprir em planos de pormenor 
e outros instrumentos de intervenção urbanística que disciplinarão os 
usos do solo em determinados perímetros dentro da área abrangida pelo 
Plano de Urbanização.

2 — Os planos que abranjam áreas referidas nos artigos seguintes 
obedecerão às condições aí especificamente estabelecidas para cada uma 
delas, e ainda a todas as restantes disposições do presente Regulamento 
que não contradigam aquelas, podendo instituir, salvo disposição taxativa 
em contrário, disciplina mais exigente que a estabelecida no presente 
Plano de Urbanização.

3 — Os planos deverão ter em conta o cadastro da propriedade, com 
vista ao maior equilíbrio possível de benefícios e encargos entre os vários 
proprietários abrangidos, devendo o município procurar proceder às 
perequações julgadas necessárias para alcançar o referido equilíbrio.

SECÇÃO I

Execução Programada

Artigo 79.º
Zonamento Operacional

Para efeitos de execução, o território integrado em solo urbano é 
dividido em duas categorias diferenciadas quanto à incidência de uma 
estrutura de suporte à ocupação urbana do solo:

a) Solo Urbanizado.
b) Solo urbanizável.

Artigo 80.º
Execução em Solo Urbanizado

1 — Em solo urbanizado a execução do PU processa -se, dominan-
temente, através da realização das operações urbanísticas previstas no 
RJUE.

2 — Excetuam -se do disposto no número anterior as situações para 
as quais o município venha a condicionar o aproveitamento urbanístico 
através de delimitação de unidades de execução, por se justificar que as 
intervenções sejam suportadas por uma solução de conjunto.

Artigo 81.º
Execução em Solo Urbanizável

1 — Os prédios ou a parte destes, situados em solo urbanizável, só 
são passiveis de aproveitamento urbanístico ou edificatório ao abrigo 
de unidades operativas de planeamento e gestão e unidades de execução 
delimitadas, ainda que por iniciativa dos interessados, em cumprimento 
das orientações e prioridades de concretização do presente plano.

2 — Excetua -se do disposto no número anterior a concretização dos 
seguintes tipos de operações urbanísticas:

a) As obras de conservação.
b) As obras de alteração.

c) As obras de reconstrução que não provoquem aumentos de área 
de construção.

d) As obras de edificação em parcelas localizadas nas faixas de solo 
urbanizável confinantes com via pública habilitante, desde que se trate 
de espaços de colmatação ou de prédios que possuam estrema comum 
com prédio onde já exista edificação em situação legal.

e) As operações urbanísticas que digam respeito a parcelas situadas em 
contiguidade com o solo urbanizado ou com áreas que tenham adquirido 
características semelhantes à deste, através de ações de urbanização ou 
edificação, e desde que a Câmara Municipal considere que as soluções 
propostas asseguram uma correta articulação formal e funcional com o 
solo urbanizado e não prejudicam o ordenamento urbanístico das áreas 
de solo urbanizável envolventes.

3 — Constituem instrumentos habilitantes das intervenções urbanís-
ticas referidas no ponto 1, do presente artigo, as seguintes figuras:

a) Operações urbanísticas em cumprimento de planos de pormenor 
eficazes.

b) Operações urbanísticas no âmbito de unidades de execução que 
cumpram as condições estabelecidas no número seguinte.

c) Instrumentos estabelecidos em programas de ação territorial que 
vierem a ser aprovados pelo município, de acordo com as disposições 
legais aplicáveis.

4 — A delimitação das unidades de execução referidas na alínea b) 
do número anterior tem de:

a) Abranger uma área suficientemente vasta para constituir um pe-
rímetro com características de unidade e autonomia urbanística e que 
possa cumprir os requisitos legais exigíveis, nomeadamente, procurando 
assegurar a justa repartição de benefícios e encargos pelos proprietários 
abrangidos.

b) Assegurar a coerência funcional e visual do espaço urbanizado, 
através da contiguidade dos seus limites externos com o solo urbanizado 
preexistente na extensão necessária a estabelecer uma correta articulação 
funcional e formal com este, ou através da demonstração, inequívoca, 
de que essa articulação é plenamente realizável, mesmo no caso de a 
localização da unidade de execução pretendida não permitir a contigui-
dade com o solo urbanizado, nos termos referidos.

c) Assegurar, no caso de a unidade de execução não abranger a to-
talidade de um polígono autónomo de solo urbanizável, que não fique 
inviabilizada, para as áreas remanescentes do referido polígono, a pos-
sibilidade de, por sua vez, se constituírem em uma ou mais unidades 
de execução que cumpram individualmente as condições estabelecidas 
nas alíneas anteriores.

5 — Não é condição impeditiva da delimitação de uma unidade de exe-
cução o facto de ela abranger um único prédio ou unidade cadastral, desde 
que cumpra, estritamente, as condições estabelecidas no número anterior.

6 — As soluções urbanísticas a adotar para as unidades de execução 
devem:

a) Prever espaços verdes de utilização coletiva com uma dimensão 
correspondente, no mínimo, a 10 % da área por elas abrangidas.

b) Garantir que a área de solo impermeabilizada nunca exceda 80 % 
da área abrangida pela unidade de execução.

c) Conter o alastramento urbano desordenado e casuístico.
d) Garantir a satisfação global das dotações em equipamentos para 

toda a área territorial abrangida, incorporando, quando possível, os 
défices dos espaços urbanos envolventes.

e) Qualificar o desenho urbano e o traçado do sistema viário secun-
dário articulando -o com o sistema viário principal.

Artigo 82.º
Unidades Operativas de Planeamento e Gestão

1 — As unidades operativas de planeamento e gestão compreendem 
as áreas de intervenção dos planos de pormenor a executar, bem como 
os polígonos territoriais estabelecidos como tal no presente plano ou 
que venham a ser delimitados pela Câmara Municipal.

2 — A delimitação da UOPG deve ser ajustada quando tal resulte 
da necessidade de conformar as unidades de execução ao cadastro 
de propriedade ou à rede viária, podendo igualmente ser alterados os 
limites da sua abrangência quando tal for justificado em sede de plano 
de urbanização ou de pormenor.

3 — As UOPG são dotadas de conteúdos programáticos que orientam 
e promovem a concretização do presente Plano no seu âmbito territorial, 
tendo como objetivos:

a) Promover o crescimento e desenvolvimento ordenado do territó-
rio, em sintonia com as prioridades que melhor sirvam o interesse do 
Concelho.
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b) Garantir a dotação de áreas verdes e de utilização coletiva, equipa-
mentos e infraestruturas essenciais ao funcionamento do Concelho.

c) Promover a qualificação do desenho urbano através de soluções 
de conjunto.

4 — Os conteúdos programáticos referidos no número anterior con-
sistem na definição de linhas orientadoras de concretização da estratégia 
de planeamento urbanístico preconizado pelo RPDM e de medidas e 
ações destinadas a operacionalizar a execução deste, no âmbito espacial 
das Unidades Operativas de Planeamento e Gestão, nomeadamente no 
que respeita a:

a) Objetivos programáticos que contêm o programa de intervenção.
b) Condições e parâmetros urbanísticos, com recurso a disposições 

de conformação do desenho urbano.
c) Formas de execução, com a definição dos sistemas e dos instrumen-

tos de execução a utilizar ou a aplicar e a programação temporal.

5 — A execução das UOPG pode materializar -se através da utilização 
isolada ou articulada dos seguintes instrumentos de execução:

a) Planos de Pormenor;
b) Unidades de Execução.

6 — Os instrumentos de execução a que se refere o número anterior 
podem reportar -se à totalidade ou a parte das UOPG delimitadas na 
planta de zonamento — Programação e Execução.

7 — O município pode autorizar, em área abrangida por UOPG, opera-
ções urbanísticas avulsas, quando digam respeito a parcelas situadas em 
contiguidade com zona urbanizada ou com áreas que tenham adquirido 
características semelhantes àquelas através de ações de urbanização ou 
edificação e desde que o município considere que as soluções propostas 
asseguram uma correta articulação formal e funcional com a zona urbani-
zada e não prejudicam o ordenamento urbanístico da área envolvente.

Artigo 83.º
Programação Estratégica da Execução do Plano

1 — A programação da execução do presente Plano será determinada 
pela Câmara Municipal através da aprovação de programas anuais de 
concretização das ações e prioridades de desenvolvimento urbanístico, 
em acordo com as UOPG identificadas na planta de zonamento — Pro-
grama de Execução, ou de outras que venham ser delimitadas, definindo 
instrumentos de execução necessários à sua concretização.

2 — A programação da execução do plano deve privilegiar as se-
guintes intervenções:

a) As que, contribuindo para a concretização dos objetivos enunciados 
no artigo 2.ºdo Regulamento da RPDM, possuam caráter estruturante 
no ordenamento do território e sejam catalisadoras do desenvolvimento 
do concelho.

b) As de consolidação e qualificação do solo urbano.
c) As de proteção e valorização da estrutura ecológica.
d) As que permitam a disponibilização de solo para equipamentos 

de utilização coletiva, espaços verdes e infraestruturas necessários à 
satisfação das carências detetadas.

e) As de expansão dos tecidos existentes, quando incorporem ações 
de qualificação morfológica e funcional dos aglomerados ou quando 
seja necessária a oferta de solo urbanizado.

CAPÍTULO VIII

Unidades operativas de planeamento e gestão

Artigo 84.º
Delimitação e Identificação

As UOPG demarcam áreas de intervenção identificadas na planta de 
zonamento que exigem níveis de planeamento mais detalhados, cujas 
regras e conteúdos programáticos encontram -se definidas nos artigos 
seguintes.

Artigo 85.º
Zona Desportiva de Paredes

1 — Objetivos programáticos:
a) Com uma área aproximada de 22 hectares, destina -se à ocupação 

de equipamentos desportivos e edifícios de apoio, designadamente de 
restauração e bebidas de apoio.

2 — Formas de execução:
a) A execução desta UOPG deve ser enquadrada por plano de ur-

banização, plano de pormenor ou unidade de execução, que define as 
unidades operativas a considerar.

Artigo 86.º
Mecanismos de perequação

1 — A aplicação dos mecanismos de perequação compensatória ins-
tituídos pelo RJIGT ocorre em qualquer das seguintes situações:

a) Nos Planos de Pormenor;
b) Nas Unidades de Execução que venham a ser delimitadas pela 

Câmara Municipal nos termos da legislação aplicável.

2 — A Câmara Municipal, pode ainda, e tendo como finalidade a ob-
tenção de meios financeiros adicionais para a realização de infraestrutu-
ras urbanísticas e para o pagamento de indemnizações por expropriação, 
instituir um fator de equidade para as operações urbanísticas não inclu-
ídas no número anterior, a integrar na taxa municipal de urbanização, 
em função da área de construção admitida para o prédio e das cedências 
gerais efetivadas, tendo como referencia o índice médio e a área de 
cedência média da zona homogénea em que se integra a operação.

3 — A aplicação do mecanismo perequativo referido no número 
anterior deve ser condicionada aos objetivos estratégicos do Plano, não 
devendo contrariar as intenções de consolidação dos tecidos urbanos 
existentes.

4 — Os mecanismos de perequação a aplicar nas unidades de execu-
ção e planos de pormenor, são os definidos no RJIGT, nomeadamente o 
índice médio de utilização, Imu, a cedência média, Cm, e a repartição 
dos custos de urbanização.

5 — Os valores do índice médio de utilização são os definidos nos 
parâmetros urbanísticos para cada UOPG.

6 — A cedência média é a mesma para as diversas UOPG estabele-
cidas pelo Plano ou para as Unidades de Execução, tomando o valor 
de 0,60.

Artigo 87.º
Aplicação

1 — É fixado para cada um dos prédios abrangidos pelas UOPG 
e Unidades de Execução, um direito abstrato de construir dado pelo 
produto do índice médio de construção pela área do respetivo prédio, 
que se designa por edificabilidade média.

2 — A edificabilidade de cada prédio é a estabelecida pelos instrumen-
tos de execução eficazes a elaborar no âmbito das UOPG ou Unidades de 
Execução, tendo como referência o estabelecido na Planta de Zonamento 
e nos conteúdos programáticos respetivos.

3 — Quando a edificabilidade do terreno, definida no respetivo instru-
mento de execução for superior à média, o proprietário deve ceder, para 
integração no domínio privado do Município, a parcela ou parcelas de 
terreno que comportem esse excesso de capacidade construtiva.

4 — Quando a edificabilidade for inferior à média, o proprietário 
deve ser compensado nos termos do disposto no RJIGT.

5 — Em alternativa às medidas de compensação estabelecidas nos 
números 3 e 4 do presente artigo, é admitida a compra e venda do Imu 
nos termos do RJIGT, desde que realizada na área abrangida pela UOPG, 
Plano de Pormenor ou Unidade de Execução em causa.

6 — Quando o proprietário ou promotor, podendo realizar a edi-
ficabilidade média no seu prédio, não o queira fazer, não há lugar à 
compensação a que se refere o n.º 4 do presente artigo.

7 — Quando a área de cedência efetiva for superior ou inferior à ce-
dência média, deve verificar -se a compensação nos termos do RJIGT.

CAPÍTULO IX

Disposições finais

Artigo 88.º
Projectos de interesse público municipal

1 — Em projetos de interesse público municipal, incluindo inter-
venções no âmbito da habitação social (ou do IHRU, IP), admite -se, 
especificamente para a área onde o projeto se insere, um índice máximo 
de utilização do solo superior em 50 % ao índice previsto e uma altura 
de edificação superior em um piso à máxima permitida.

2 — Em casos excecionais, tecnicamente fundamentados e como 
tal reconhecidos pela Câmara Municipal, poderá a altura da edificação 
exceder em dois pisos a máxima permitida para a área onde o projeto 
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se integra, não podendo exceder o índice máximo de utilização do solo 
previsto no número anterior.

3 — Em nenhum caso pode ser excedido o índice máximo de utili-
zação de 1,9 m2/m2 e a altura da edificação de oito pisos acima da cota 
de soleira (8).

Artigo 89.º
Entrada em Vigor

A presente alteração por adaptação do Plano de Urbanização da Ci-
dade de Paredes entra em vigor no dia seguinte ao da sua publicação 
no Diário da República.

ANEXO N.º 1

Definições e conceitos
Para efeitos de interpretação e de aplicação do presente plano são 

adotados os conceitos técnicos de ordenamento estabelecidos no De-
creto — Regulamentar n.º 9/2009, de 29 de maio e os conceitos, as 
definições e as siglas seguintes:

Área de impermeabilização — corresponde ao somatório da área 
de implantação dos edifícios de qualquer tipo e das áreas de solos pa-
vimentados com materiais impermeáveis ou que propiciem o mesmo 
efeito, designadamente em arruamentos, estacionamentos, equipamentos 
desportivos e logradouros.

Área edificada consolidada em solo rural — corresponde a uma área 
que se encontra estabilizada em termos de infraestruturação, energia 
elétrica e via pública pavimentada com largura mínima de 4 metros, e 
edificada em, pelo menos, dois terços da área do seu perímetro, cor-
respondendo a uma linha poligonal fechada que, englobando todos os 
edifícios que não distem mais de 50 metros entre si, delimite a menor 
área possível, a qual consta do Plano Municipal de Defesa da Floresta 
Contra Incêndio (PMDFCI).

Área total do terreno — corresponde ao somatório das áreas de um 
prédio, ou prédios, qualquer que seja o uso preconizado do solo sobre 
o qual incide a operação urbanística.

Área potencial — Área cujo potencial geológico carece de um apro-
fundar do seu conhecimento, tendo em vista as funções desempenhadas 
pelos recursos geológicos ou sitas em unidade geológica em que os 
estudos existentes, ou a realizar, possibilitam inferir a existência de 
recursos passíveis de exploração sendo esta previsível ou até pretendida. 
Em alguns casos, estas áreas foram já objeto, ou é previsível que o sejam, 
de contratos de pesquisa e prospeção.

Área de salvaguarda de exploração — Área de reconhecido potencial 
geológico passível de dar origem a diferentes figuras que possibilitem 
o aproveitamento direto dos recursos geológicos existentes, em função 
do critério de necessidade e ou oportunidade.

Área de recuperação — Área abandonada como resultado do termo da 
exploração ou outra qualquer causa, que deverá ser objeto de medidas 
de recuperação paisagística, nos termos da legislação em vigor, tendo 
em vista a requalificação dos terrenos para o uso florestal ou outro 
compatível com a vocação dominante dos solos adjacentes.

CAOP — Carta Administrativa Oficial de Portugal (Versão 
2012.1).

Comércio — engloba as atividades consideradas na Classificação das 
Atividades Económicas (CAE), conforme legislação aplicável.

EEM — Estrutura Ecológica Municipal
Escritório — engloba as instalações destinadas às atividades consi-

deradas na CAE, conforme legislação aplicável.
Espaço de colmatação — Espaço não edificado, localizado entre 

edifícios existentes e licenciados (preexistentes), que não distem mais 
de 50 metros entre si, situados na mesma frente urbana.

Espécies exóticas — são espécies que vivem fora da área de distribui-
ção nativa, que tenha sido introduzida de forma acidental ou intencional 
pela atividade humana, podendo ou não ser prejudicial para o ecossistema 
em que é introduzido.

G.A.P — Gabinete de Arqueologia e Património
Habitação coletiva — é o imóvel destinado a alojar mais do que um 

agregado familiar, independentemente do número de pisos e servido por 
circulações comuns entre os vários fogos e a via pública.

Habitação tipo unifamiliar — é o imóvel destinado a alojar até dois 
agregados familiares.

Habitação unifamiliar — é o imóvel destinado a alojar um agregado 
familiar.

Indústria — é a atividade considerada na CAE, conforme legislação 
aplicável.

Património arqueológico — enquanto fonte da memória coletiva e 
instrumento de estudo histórico e científico, é constituído por todos os 
vestígios, bens e outros indícios da existência do homem no passado, 

cuja preservação e estudo permitam traçar a história da humanidade e a 
sua relação com o ambiente e cuja principal fonte de informação resulta 
de escavações, de descobertas e de outros métodos de pesquisa relacio-
nados com o homem e o ambiente que o rodeia. Integram o património 
arqueológico estruturas, construções, agrupamentos arquitetónicos, 
sítios valorizados, bens imóveis e monumentos de outra natureza, bem 
como o respetivo contexto, quer estejam localizados no solo ou em 
meio submerso.

PMDFCI — Plano Municipal de Defesa da Floresta Contra Incêndios;
PROFT — Plano Regional de Ordenamento Florestal do Tâmega.
Obras de construção — as obras de criação de novas edificações.
Obras de reconstrução — as obras de construção subsequentes à 

demolição total ou parcial de uma edificação preexistente, das quais 
resulte a reconstituição da estrutura das fachadas, da altura da fachada 
e do número de pisos, no mesmo local.

Obras de alteração — as obras de que resulte a modificação das 
características físicas de uma edificação preexistente ou sua fração, 
designadamente a respetiva estrutura resistente, o número de fogos ou 
divisões interiores, ou a natureza e cor dos materiais de revestimento 
exterior, sem aumento da área de pavimento ou de implantação ou da 
cércea.

Obras de conservação — as obras destinadas a manter uma edifi-
cação nas condições preexistentes à data da construção, reconstrução, 
ampliação ou alteração, designadamente as obras de restauro, reparação 
ou limpeza.

RAN — Reserva Agrícola Nacional
REN — Reserva Ecológica Nacional
RJIGT — Regime Jurídico dos Instrumentos de Gestão Territorial
Semicave — Pelo menos uma das fachadas da cave não está enter-

rada.
Serviço — engloba as atividades consideradas na CAE, e demais 

legislação aplicável.
SRH — Sub -região homogénea.
UOPG — Unidades Operativas de Planeamento e Gestão

Preâmbulo
Nos termos do disposto na alínea a) do artigo 97.º do Decreto -Lei 

n.º 380/99, de 22 de setembro, na redação atualizada, a Câmara Mu-
nicipal de Paredes procedeu à adaptação do Plano de Urbanização da 
Cidade de Paredes, aprovada em sede de Assembleia Municipal, na 
reunião datada de 27 de junho de 2014, decorrente da entrada em vigor 
da primeira revisão do Plano Diretor Municipal.

De acordo com o disposto no artigo 148.º do Decreto -Lei n.º 380/99, 
de 22 de setembro, na redação atualizada, a eficácia dos instrumentos de 
gestão territorial depende da respetiva publicação no Diário da República.

Nos termos acima dispostos, envia -se a adaptação do Plano de Urba-
nização da Cidade de Paredes para publicação no Diário da República e 
depósito através do Sistema de Submissão Automática dos Instrumentos 
de Gestão Territorial.

CAPÍTULO I

Disposições Gerais

Artigo 1.º
Objeto e âmbito

1 — O presente Regulamento, em conjunto com as plantas menciona-
das no seu articulado (planta de condicionantes e planta de zonamento), 
constitui o regime do Plano de Urbanização da Cidade de Paredes, 
estabelecendo as regras para uso, ocupação e transformação do uso do 
solo, nomeadamente no que se refere à demolição, alteração do uso ou 
ampliação das construções existentes, à construção de novos edifícios, à 
alteração dos atuais usos dos terrenos, às operações de loteamento, à rede 
viária, ao estacionamento e demais intervenções de índole urbanística.

2 — O presente Plano de Urbanização abrange a área como tal deli-
mitada na planta de zonamento, englobando no seu conjunto solo rural 
e solo urbano.

3 — Os limites da cidade de Paredes, passam a ser os da área abrangida 
pelo presente Plano de Urbanização.

4 — No âmbito de aplicabilidade da disciplina instituída pelo presente 
Plano de Urbanização, serão adotadas as definições e conceitos constan-
tes do anexo n.º 1 deste Regulamento, o qual é dele parte integrante.

Artigo 2.º
Disciplina cumulativa

1 — Em todos os atos abrangidos por este Regulamento serão res-
peitados, cumulativamente com as suas disposições, todos os diplomas 
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legais e regulamentos de caráter geral em vigor aplicáveis a cada caso, 
em função da sua natureza e localização, nomeadamente os respeitantes 
às servidões administrativas e restrições de utilidade pública, mesmo que 
tais documentos não sejam aqui expressamente mencionados.

As disposições do Plano Diretor Municipal com relevância direta para 
a área abrangida pelo presente Plano e que manterão aplicabilidade no 
âmbito do mesmo, são retomadas nos locais apropriados do presente 
Regulamento, passando a disciplina deste a prevalecer, na área do Plano 
de Urbanização da Cidade de Paredes, sobre o que se dispõe nas referidas 
secções do Regulamento do Plano Diretor Municipal.

Para além do estipulado nos números anteriores, as disposições que 
constituem cada um dos subsequentes capítulos deste Regulamento 
serão acatadas cumulativamente com as presentes disposições gerais, 
na parte aplicável a cada situação concreta.

Artigo 3.º
Preexistências

1 — Para efeitos do presente plano consideram -se preexistências 
as atividades, explorações, instalações, edificações, equipamentos ou 
quaisquer atos que cumpram, à data de alteração por adaptação do 
presente plano, qualquer das seguintes condições:

a) Não careçam de qualquer licença, aprovação ou autorização, nos 
termos do disposto na legislação aplicável;

b) Estejam licenciados, aprovados ou autorizados pela entidade com-
petente, nos casos em que a lei a tal obriga, e desde que as respetivas 
licenças, autorizações ou comunicações prévias não tenham caducado 
ou sido revogadas ou apreendidas;

c) Possuam projetos de arquitetura aprovados e válidos;
d) Se conformem como compromissos municipais assumidos em 

hastas públicas, com soluções urbanísticas aprovadas.

2 — São, também, consideradas preexistências, nos termos e para 
efeitos do disposto no número anterior, aquelas que a lei reconheça 
como tal e ainda os espaços públicos e vias públicas existentes à data 
de alteração por adaptação do presente plano, independentemente da sua 
localização e de estarem ou não identificadas como tal nos elementos 
cartográficos que integram o presente plano.

3 — Os atos ou licenças concedidas a título precário não são con-
sideradas preexistências, nomeadamente para efeitos de renovação da 
validade do respetivo título ou da sua transformação em licença, apro-
vação ou autorização definitivas.

4 — Caso a preexistência ou as condições das licenças ou autorizações 
não se conformem com a disciplina instituída pelo presente plano, podem 
ser autorizadas reconstruções, alterações ou ampliações, às mesmas, nas 
seguintes situações cumulativas:

a) Quando não tiverem por efeito o agravamento das condições de 
desconformidade;

b) Quando introduzido qualquer novo uso, este não seja desconforme 
com as disposições do presente plano e das alterações resulte um desa-
gravamento das desconformidades verificadas, quanto ao cumprimento 
dos parâmetros urbanísticos ou às características de conformação física 
e ambiental;

c) Quando introduzido qualquer novo uso sejam verificadas as con-
dições da alínea anterior e delas obtenham melhorias relevantes quanto 
à inserção urbanística e paisagística de conformação física.

5 — No caso de ampliação de edificações preexistentes considera -se 
não existir agravamento das condições de desconformidade referida na 
alínea a), do número anterior, quando, cumulativamente:

a) Não haja alteração do seu uso, ou, nas situações em que tal se 
verifique, o uso proposto seja compatível com os admissíveis para a 
classe de uso do solo;

b) O aumento de área de construção não exceda 15 % da área total de 
construção preexistente e os índices ou áreas e demais características 
previstas para a classe de uso do solo associada;

c) A ampliação seja possível de acordo com os regimes legais das 
servidões administrativas ou restrições de utilidade pública a que o 
local possa estar sujeito.

6 — Pode ser autorizada a alteração do uso de edificações preexis-
tentes situadas em solo rural para habitação unifamiliar, bem como a 
ampliação destas, desde que se cumpram, cumulativamente, as seguintes 
condições:

a) No caso de o local estar sujeito a servidões administrativas ou a 
restrições de utilidade pública, a alteração seja possível de acordo com 
os respetivos regimes;

b) A área total de construção resultante da eventual ampliação não 
exceda o dobro da área total de construção da preexistência, não podendo 

a área de impermeabilização e o índice de utilização totais ser superior 
à prevista para a classe de uso de solo respetiva;

c) Nos casos previstos na alínea a), do n.º 1, do presente artigo, seja 
ainda feita prova documental, com base em cartografia oficial e nas 
datas de registo predial ou inscrição matricial, de que a edificação é 
anterior à data de entrada em vigor da revisão do PDMP ou da legislação 
específica aplicável.

7 — Em caso de sucessivas operações de ampliação, as condições 
estabelecidas nas alíneas b), dos números 5 e 6 têm de se verificar em 
relação à área total de construção da preexistência à primeira ampliação 
realizada após a entrada em vigor do presente plano.

Artigo 4.º

Zonamento

1 — A área abrangida pelo presente plano reparte -se pelas duas 
classes básicas de solo legalmente estabelecidas: solo urbano e solo 
rural.

2 — As categorias e subcategorias que materializam a qualificação 
de cada uma das classes de solo são as estabelecidas nas alíneas se-
guintes:

a) O solo rural é qualificado no seu conjunto de acordo com as se-
guintes categorias e subcategorias:

A. Espaço Agrícola
B. Espaço Florestal, integrando a subcategoria:

i) Área Florestal de Produção.

C. Espaço de Uso Múltiplo Agrícola e Florestal
D. Espaço de Equipamentos e Outras Ocupações Compatíveis com 

o Solo Rural, integrando as subcategorias:

i) Área de Equipamentos
ii) Área de Enquadramento Paisagístico;
iii) Aglomerados Rurais.

b) Em função do uso dominante, o solo urbano integra as seguintes 
categorias e subcategorias:

(1). Solo urbanizado

A. Espaço Central
B. Espaço Residencial, integrando as subcategorias:

i) Área Residencial de Alta Densidade — Nível 1;
ii) Área Residencial de Alta Densidade — Nível 2;
iii) Área Residencial de Alta Densidade — Nível 3;
iv) Área Residencial de Média Densidade — Nível 1;
v) Área Residencial de Média Densidade — Nível 2;
vi) Área Residencial de Média Densidade — Nível 3;
vii) Área Residencial de Baixa Densidade;
viii) Área Residencial Dispersa.

C. Espaço de Atividades Económicas — Área de Atividades Eco-
nómicas

D. Espaço de Uso Especial — Área de Equipamentos
E. Espaço Verde, integrando as subcategorias:

i) Área Verde de Utilização Coletiva
(2) Solo urbanizável

A. Espaço Residencial, integrando as subcategorias:

i) Área Residencial de Alta Densidade — Nível 3;
ii) Área Residencial de Baixa Densidade.

3 — Quando, na planta de zonamento, o limite entre diferentes 
zonas for estabelecido pelo traçado de vias existentes ou previstas, a 
sua implantação poderá sofrer alterações resultantes da modificação 
do traçado das vias, ajustando -se ao seu traçado definitivo, desde 
que tais modificações resultem apenas da retificação das vias exis-
tentes ou de ajustamentos de pormenor introduzidos pelos projetos 
definitivo de execução, quando se tratar de novas vias previstas 
no Plano, nomeadamente para efeitos de adaptação ao cadastro da 
propriedade.

4 — Os destinos de uso dominante e as condições gerais e especí-
ficas de edificabilidade de cada uma das zonas mencionadas no n.º 1 
e 2 constam dos artigos que constituem os capítulos seguintes deste 
Regulamento, assim como os artigos constantes do capítulo III
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CAPÍTULO II

Condições Gerais de Transformação do Uso do Solo

Artigo 5.º
Demolição de edifícios

1 — A demolição de qualquer edifício existente só será autorizada 
depois de licenciado projeto de um novo edifício para o local ou auto-
rizada, nos termos da legislação aplicável, uma ocupação de natureza 
diferente para o mesmo espaço.

2 — A demolição de um edifício existente poderá ser autorizada, com 
dispensa de cumprimento do disposto no número anterior, se se compro-
var, através de vistoria efetuada pelos serviços camarários competentes, 
que a sua manutenção põe em risco a segurança de pessoas e bens.

Artigo 6.º
Condicionamentos à configuração e estética dos edifícios

1 — Para além das exigências legais e regulamentares aplicáveis, 
pode a Câmara Municipal impor condicionamentos de ordem arquite-
tónica, construtiva, estética e ambiental à implantação das edificações, 
à sua volumetria ou ao seu aspeto exterior e ainda à percentagem de 
impermeabilização do solo, bem como à alteração do coberto vegetal, 
desde que tal se destine a garantir uma correta integração na envolvên-
cia e a promover o reforço dos valores arquitetónicos, paisagísticos e 
ambientais dessa área.

2 — A Câmara Municipal pode impedir, por razões estéticas, por res-
peito a valores patrimoniais e ambientais, a demolição total ou parcial de 
qualquer edificação, bem como o corte de espécies arbóreas ou arbustivas 
de inegável valor paisagístico para o território concelhio.

Artigo 7.º
Operações de loteamento urbano ou industrial

As operações de loteamento urbano ou industrial só são permitidas no 
espaço central, espaço residencial ou no espaço de atividades económicas 
e cumprirão as disposições do presente Plano aplicáveis a cada caso, 
cumulativamente com as seguintes condições:

1 — Os limites máximos de edificabilidade estabelecidos através de 
índices de construção (Ic) serão acatados para o conjunto da volumetria 
edificável prevista na operação, podendo tal volumetria distribuir -se 
diferenciadamente pelos lotes a constituir, pelo que não se exigirá, para 
cada um deles individualmente, o acatamento daqueles limites;

2 — As operações de loteamento e as operações urbanísticas de im-
pacte relevante ou semelhante a uma operação de loteamento devem 
prever a necessária dotação de áreas destinadas a espaços verdes, a 
equipamentos de utilização coletiva, a arruamentos viários e pedonais, 
a estacionamento público e a outras infraestruturas exigidas pela carga 
urbanística que a operação vai gerar, através da consagração de parcelas 
para esses fins nas soluções urbanísticas a adotar naquelas operações.

3 — A dimensão global do conjunto das áreas que devem ser desti-
nadas a dotações coletivas de caráter local é a que resulta da aplicação 
dos seguintes parâmetros: 

Tipo de Ocupação Área total de cedência

Habitação em moradia unifami-
liar ou tipo unifamiliar.

63 m2/fogo

Habitação Coletiva. . . . . . . . . . 63 m2/120 m2 ac habitação
Comércio  . . . . . . . . . . . . . . . . . 53 m2/100 m2 ac comércio
Serviços  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53 m2/100 m2 ac serviços
Indústria e ou armazéns . . . . . . 33 m2/100 m2 ac indústria/armazém

ou de utilização coletiva a integrar no domínio público, com uma área 
mínima correspondente a 50 m2/fogo;

8 — As operações de loteamento a realizar em áreas abrangidas por 
planos de pormenor ou outros instrumentos de ordenamento urbanís-
tico plenamente eficazes reger -se -ão pelos respetivos regulamentos, 
aplicando -se de forma subsidiária as disposições dos números anteriores 
quando aqueles forem omissos na matéria.

Artigo 8.º
Instalação de postos de abastecimento de combustíveis

1 — No caso de postos de abastecimento a localizar em solo rural, em 
parcelas marginais a atuais ou futuras vias, servindo estas, e integrados 
ou não em áreas de serviço, aplicar -se -ão, com as devidas adaptações e 
sem prejuízo das disposições legais em vigor, as especificações técnicas 
e de segurança constantes das normas da JAE para instalações deste tipo, 
relativas às estradas nacionais.

2 — No caso de postos de abastecimento a localizar em solo urbano, 
terão de ser cumpridos os seguintes requisitos, sem prejuízo das dispo-
sições aplicáveis da legislação em vigor, quando mais exigentes:

a) Os postos de abastecimento só poderão instalar -se em recin-
tos — lotes ou parcelas — destinados exclusivamente a posto de abas-
tecimento, estação de serviço, garagem de recolha de veículos ou área 
de serviço, não podendo nos referidos recintos existir edifícios com 
uso habitacional;

b) Os recintos acima referidos terão de possuir dimensões e uma 
configuração que garantam que as operações de enchimento dos re-
servatórios próprios do posto a partir de auto -tanques se realize sem 
ocupação da via pública e que possam ser cumpridos os requisitos de 
instalação e as distâncias de segurança previstas na legislação aplicável, 
com as seguintes distâncias mínimas medidas na horizontal a partir de 
cada uma das unidades de abastecimento a instalar, quando se tratar de 
combustíveis líquidos (gasolina ou gasóleo):

5 m a qualquer ponto do limite do recinto;
5 m às empenas de edifícios contíguos, quando nelas não existam 

vãos;
8 m às fachadas de edifícios contíguos em que existam vãos, exceto 

nos casos a seguir;
20 m a qualquer edifício que receba público, nomeadamente equipa-

mentos escolares, hospitalares, religiosos, culturais ou recreativos, casas 
de espetáculos ou terminais de passageiros de transportes públicos;

c) A localização dos recintos e a sua articulação funcional com a 
via pública terão de garantir plenamente a segurança da circulação de 
veículos e peões e a não perturbação das condições de tráfego.

CAPÍTULO III

Qualificação do solo urbano

SECÇÃO 1

Disposições Gerais

Artigo 9.º
Critérios Gerais de Conformação do Edificado

1 — Na conformação da edificação admissível em prédios ou suas 
partes têm de ser acatadas as seguintes orientações:

a) Deve ser garantida a coerência da malha urbana, através de uma 
correta articulação entre as novas edificações e as preexistentes, em 
termos de morfologias, escalas volumétricas e características dominantes 
de arquitetura da envolvência.

b) Têm de ser respeitados, articuladamente, os critérios e parâmetros 
urbanísticos aplicáveis a cada caso.

2 — Só são passíveis de construção as parcelas que sejam confinantes 
com a via pública com capacidade de trânsito automóvel.

3 — As novas edificações devem ser implantadas dentro da área da 
parcela compreendida entre o limite confinante com a via pública e 
uma linha paralela àquele limite, traçada à distância de 35,0 metros do 
mesmo, salvo nos casos seguintes:

a) Edificações destinadas a equipamentos;
b) Edificações em áreas com alinhamentos pré -definidos;
c) Edificações a levar a cabo em cumprimento de planos de por-

menor;
d) Edificações destinadas a indústria e armazenagem;

 4 — O disposto no presente artigo aplica -se, com as necessárias 
adaptações, às operações urbanísticas a realizar no âmbito das unidades 
de execução que vierem a ser delimitadas pela Câmara Municipal.

5 — No caso de não se justificar qualquer cedência, nos termos do 
disposto na legislação aplicável, fica o proprietário obrigado ao paga-
mento de uma compensação ao município, em numerário ou espécie, 
nos termos do definido em regulamento municipal.

6 — Os parâmetros a cumprir no dimensionamento das infraestru-
turas viárias — faixas de rodagem, estacionamentos laterais, passeios 
e áreas para estacionamentos — são os estabelecidos no presente Re-
gulamento;

7 — Nas operações de loteamento urbano de que resulte a constituição 
de mais de 20 lotes, serão obrigatoriamente previstos espaços verdes 
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e) Edificações em Área Residencial Dispersa e Espaços de Atividade 
Económica.

4 — Nos espaços centrais e residenciais não é permitida a instalação, 
em edifício próprio e autónomo de outros usos, de novas indústrias, 
armazéns ou equiparados.

5 — Excetua -se do disposto no ponto anterior as indústrias, armazéns 
ou equiparados existentes à data de entrada em vigor do presente plano, 
desde que cumpram, cumulativamente, o seguinte:

a) Os usos e atividades não podem ser insalubres, tóxicos ou peri-
gosos;

b) As indústrias, armazéns e equiparados têm de ser compatíveis com 
o uso habitacional, de acordo na legislação aplicável e o disposto no 
artigo 13.º  - Compatibilidades de Usos e Atividades, do regulamento 
Plano Diretor Municipal de Paredes;

c) A tipologia de construção é isolada, permitindo -se, excecional-
mente, tipologia geminada ou em banda, desde que o terreno confrontante 
esteja ocupado com este tipo de atividades e usos e se cumpra a demais 
legislação aplicável;

d) As fachadas laterais e tardoz deverão obedecer a um afastamento 
mínimo de 5,0 metros e 10,0 metros às extremas das parcelas/lotes, 
respetivamente;

e) Excetua -se do disposto na alínea anterior o afastamento das facha-
das laterais em tipologias geminadas e em banda;

f) Cumpram com índice de utilização do solo previsto para a área onde 
se inserem e a altura máxima do edifício de 8 metros;

g) O n.º máximo de pisos acima do solo para as indústrias, armazéns 
e equiparados é de 1;

h) Excetua -se do disposto na alínea anterior o edifício de serviços e 
comércio de apoio às indústrias, armazéns e equiparados, para o qual é 
admitido o n.º máximo de pisos acima do solo da área em que se insere, 
até a um máximo de 3 pisos;

i) No caso de existirem desníveis acentuados entre lotes vizinhos, a 
construção não poderá exceder os 8 metros de altura, medidos a partir 
do solo até ao ponto mais alto da construção junto ao limite do lote;

j) Nas edificações em que exista cave a respetiva área é incluída no 
índice de utilização do solo;

k) Na cave não é admitida industria;
l) O licenciamento seja solicitado até três anos após entrada em vigor 

do presente plano.

6 — Mais se excetua do disposto no ponto 4, a ampliação de edifica-
ções existentes e preexistentes de indústrias, armazéns ou equiparados, 
desde que a edificação final, incluindo a ampliação, não ultrapasse o 
índice da área onde se insere e seja igual ou inferior a 50 % do exis-
tente e cumpra o disposto nas alíneas a), b), c), d), e), f), g), h), i) e j) 
do ponto anterior.

7 — Nos equipamentos públicos ou projetos de interesse público loca-
lizados em espaço central e residencial admite -se um índice de utilização 
do solo superior em 50 % ao previsto para a área onde se insere.

Artigo 10.º

Anexos

1 — Em lotes/parcelas de habitação unifamiliar e tipo unifamiliar é 
permitida a construção de anexos destinados ao uso complementar da 
construção principal desde que, para além das disposições relativas a 
iluminação e ventilação constantes na legislação aplicável, não excedam 
10 % da área da parcela, sendo 100 m² a área de implantação máxima 
permitida, não podendo o índice de utilização total da parcela ser superior 
ao disposto na classe de solo associada.

2 — É permitida a instalação de construções destinadas a indústrias, 
armazéns e equiparados nos logradouros de lotes/parcelas de habitação 
unifamiliar e tipo unifamiliar, desde que não excedam a área implanta-
ção total de 250 m², não podendo o índice de utilização total da parcela 
ser superior ao disposto na classe de solo associada e mantenham um 
afastamento mínimo lateral e tardoz de 5 e 10 metros, respetivamente, 
com os limites lateral do terreno e com o limite tardoz e fachadas do 
edifício habitacional.

3 — As indústrias, armazéns e equiparados a instalar nos logradouros 
têm de ser compatíveis com o uso habitacional, de acordo na legislação 
aplicável e o disposto no artigo 13.º  - Compatibilidades de Usos e Ati-
vidades, do regulamento Plano Diretor Municipal de Paredes.

4 — Os anexos deverão desenvolver -se numa volumetria de um só 
piso, não excedendo o pé -direito de 2,50 metros, sendo que, quando 
destinados à indústria, armazéns e equiparados o pé -direito mínimo 
admitido é de 3,0 metros, até ao máximo de 6,0 metros.

Artigo 11.º
Zonamento Acústico

1 — O zonamento acústico para o concelho encontra -se definido na 
planta anexa à planta de zonamento.

2 — O PDM identifica as seguintes zonas:
a) Zonas Sensíveis;
b) Zonas Mistas;
c) Zonas de Conflito.

3 — As zonas sensíveis dizem respeito a zonas escolares e hospitala-
res, classificadas de Espaço de Uso Especial — Equipamento.

4 — As Zonas Mistas abrangem as restantes categorias de solo urbano, 
com a exceção dos Espaços de Atividades Económicas, onde não se veri-
fica a necessidade de cumprimento de qualquer tipo de valores limite.

5 — As zonas escolares que serão objeto de alteração de uso, desig-
nadamente por força da entrada em vigor dos centros escolares, embora 
classificadas como Zonas Mistas na planta de zonamento acústico, são, 
na situação de facto, Zonas Sensíveis enquanto aí estiverem localizadas 
e a funcionar escolas.

6 — As Zonas de Conflito correspondem a áreas onde os níveis de 
ruído identificados ultrapassam os valores identificados das zonas sen-
síveis e mistas.

7 — Nas zonas definidas aplica -se o estabelecido na legislação apli-
cável em vigor e as disposições do presente plano, designadamente os 
valores limite de níveis sonoros dispostos no quadro seguinte: 

Classificação das Zonas Lden Ln

Zonas Sensíveis  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55 45
Zonas Mistas  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65 55

 8 — Nas zonas de conflito devem ser adotadas as medidas previstas 
na legislação aplicável.

SECÇÃO 2

Solo Urbanizado

Artigo 12.º
Identificação

O solo urbanizado encontra -se dotado de infraestruturas urbanas, 
servido por equipamentos de utilização coletiva e correspondem a áreas 
de urbanização consolidada, ou em consolidação, contribuindo para os 
objetivos de sustentabilidade e nuclearização.

SUBSECÇÃO 1

Espaço Central

Artigo 13.º
Identificação

1 — O espaço central corresponde a áreas urbanas já consolidadas ou 
a consolidar, caraterizadas pela sua função de centralidade.

2 — Os espaços centrais destinam -se à localização e implantação de 
atividades, funções e instalações com fins habitacionais, comerciais ou 
de serviços, bem como à criação de espaços públicos e de espaços verdes 
de utilização coletiva e à instalação de equipamentos urbanos.

Artigo 14.º
Regime de Edificabilidade

1 — No espaço central a natureza da ocupação e da utilização do 
solo destina -se a:

a) Habitação coletiva, admitindo -se habitação tipo unifamiliar ou 
unifamiliar isolada, geminada e em banda, em espaços de colmatação 
ou continuidade com áreas em que sejam claramente predominantes 
estas tipologias;

b) Serviços e escritórios;
c) Comércio;
d) Equipamentos de utilização coletiva.
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2 — Neste espaço deverão ser aplicados os seguintes indicadores 
urbanísticos:

Índice de utilização do solo — 1,1 m2/m2

N.º máximo de pisos acima da cota de soleira — 5

SUBSECÇÃO 2

Espaço Residencial

Artigo 15.º
Identificação

1 — O espaço residencial destina -se, predominantemente, à locali-
zação e implantação de edificações com fins habitacionais, sem pre-
juízo de nelas se poderem localizar e implantar atividades, funções e 
instalações comerciais ou de serviços, criar espaços públicos e espaços 
verdes e de utilização coletiva e instalar equipamentos de utilização 
coletiva e urbanos.

2 — Os usos referidos no número anterior constituem, no seu con-
junto, o uso dominante dos espaços residenciais, podendo estes receber, 
ainda, outras utilizações ou ocupações, desde que sejam compatíveis nos 
termos do disposto no presente plano e na legislação aplicável.

Artigo 16.º
Área Residencial de Alta Densidade — nível 1

1 — Na área residencial de alta densidade — nível 1 a natureza da 
ocupação e da utilização do solo destina -se a:

a) Habitação coletiva, admitindo -se habitação tipo unifamiliar ou 
unifamiliar isolada, geminada e em banda, em espaços de colmatação 
ou continuidade com áreas em que sejam claramente predominantes 
estas tipologias;

b) Serviços e escritórios;
c) Comércio;
d) Equipamentos de utilização coletiva.

2 — Nesta zona deverão ser aplicados os seguintes indicadores ur-
banísticos:

Índice de utilização do solo — 1,9 m2/m2

N.º máximo de pisos acima da cota de soleira — 8

Artigo 17.º
Área Residencial Alta Densidade — nível 2

1 — Na área residencial de alta densidade — Nível 2 a natureza da 
ocupação e da utilização do solo destina -se a:

a) Habitação coletiva, admitindo -se habitação tipo unifamiliar ou 
unifamiliar isolada, geminada e em banda, em espaços de colmatação 
ou continuidade com áreas em que sejam claramente predominantes 
estas tipologias;

b) Serviços e escritórios;
c) Comércio;
d) Equipamentos de utilização coletiva

2 — Nesta zona deverão ser aplicados os seguintes indicadores ur-
banísticos:

Índice de utilização do solo — 1,9 m2/m2

N.º máximo de pisos acima da cota de soleira — 7

Artigo 18.º
Área Residencial de Alta Densidade — nível 3

1 — Na área residencial de alta densidade — nível 3 a natureza da 
ocupação e da utilização do solo destina -se a:

a) Habitação coletiva, admitindo -se habitação tipo unifamiliar ou 
unifamiliar isolada, geminada e em banda, em espaços de colmatação 
ou continuidade com áreas em que sejam claramente predominantes 
estas tipologias;

b) Serviços e escritórios;
c) Comércio;
d) Equipamentos de utilização coletiva.

2 — Nesta zona deverão ser aplicados os seguintes indicadores ur-
banísticos:

Índice de utilização do solo — 1,9 m2/m2

N.º máximo de pisos acima da cota de soleira — 6

Artigo 19.º
Área Residencial de Média Densidade — nível 1

1 — Na área residencial de média densidade — nível 1 a natureza da 
ocupação e da utilização do solo destina -se a:

a) Habitação coletiva;
b) Habitação tipo unifamiliar isolada, geminada e em banda;
c) Habitação unifamiliar isolada, geminada e em banda;
d) Serviços e escritórios;
e) Comércio;
f) Equipamentos de utilização coletiva.

2 — Nesta zona deverão ser aplicados os seguintes indicadores ur-
banísticos:

Índice de utilização do solo — 1,1 m2/m2

N.º máximo de Pisos acima da cota de soleira  - 5

Artigo 20.º
Área Residencial de Média Densidade — nível 2

1 — Na área residencial de média densidade — nível 2 a natureza da 
ocupação e da utilização do solo destina -se a:

a) Habitação coletiva;
b) Habitação tipo unifamiliar isolada, geminada e em banda;
c) Habitação unifamiliar isolada, geminada e em banda;
d) Serviços e escritórios;
e) Comércio;
f) Equipamentos de utilização coletiva.

2 — Nesta zona deverão ser aplicados os seguintes indicadores ur-
banísticos:

Índice de utilização do solo — 1,1 m2/m2

N.º máximo de Pisos acima da cota de soleira — 4

Artigo 21.º
Área Residencial de Média Densidade — Nível 3

1 — Na área residencial de média densidade — nível 3 a natureza da 
ocupação e da utilização do solo destina -se a:

a) Habitação coletiva;
b) Habitação tipo unifamiliar isolada, geminada e em banda;
c) Habitação unifamiliar isolada, geminada e em banda;
d) Serviços e escritórios;
e) Comércio;
f) Equipamentos de utilização coletiva.

2 — Nesta zona deverão ser aplicados os seguintes indicadores ur-
banísticos:

Índice de Utilização do Solo — 1,1 m2/m2

N.º máximo de Pisos acima da cota de soleira — 3

Artigo 22.º
Área Residencial de Baixa Densidade

1 — Na área residencial de baixa densidade a natureza da ocupação 
e da utilização do solo destina -se a:

a) Habitação tipo unifamiliar isolada, geminada e em banda;
b) Habitação unifamiliar isolada, geminada e em banda;
c) Serviços e escritórios no piso térreo das edificações;
d) Comércio no piso térreo das edificações;
e) Equipamentos de utilização coletiva.

2 — Nesta zona deverão ser aplicados os seguintes indicadores ur-
banísticos:

Índice de Utilização do Solo — 0.7 m2/m2

N.º máximo de Pisos acima da cota de soleira — 2

Artigo 23.º
Área Residencial Dispersa

1 — Na área residencial dispersa a natureza da ocupação e da utili-
zação do solo destina -se a:

a) Habitação unifamiliar tipo isolada;
b) Admite -se a habitação geminada em caso de colmatação com 

edifício existente e licenciado;
c) Serviços e escritórios no piso térreo das edificações;
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d) Comércio no piso térreo das edificações;
e) Equipamentos de utilização coletiva.

2 — Nesta zona deverão ser aplicados os seguintes indicadores ur-
banísticos:

Índice de Utilização do Solo — 0.4 m2/m2

N.º máximo de Pisos acima da cota de soleira — 2

SUBSECÇÃO 3

Espaço de Atividades Económicas

Artigo 24.º
Identificação

O espaço de atividades económico destina -se, preferencialmente, ao 
acolhimento de atividades económicas com especiais necessidades de 
afetação e organização de espaço urbano, delimitados e definidos como 
tal na planta de zonamento.

Artigo 25.º
Regime de Edificabilidade

1 — O espaço de atividades económico destina -se à instalação de 
atividades industriais, de armazenagem ou equiparados, terciárias e 
empresariais, admitindo -se, ainda, a instalação de equipamentos de 
apoio, instalação de equipamentos e espaços de investigação e tecnologia, 
designadamente serviços públicos e privados destinados à investigação 
científica e tecnológica e que privilegiem a formação e a divulgação de 
conhecimentos científicos e tecnológicos.

2 — Os usos e atividades a instalar não poderão ser insalubres, tóxicas 
ou perigosas.

3 — Nestas áreas não é permitida a edificação de construções ha-
bitacionais, podendo porém as instalações englobar uma componente 
residencial, se tal for compatível com a natureza das atividades a de-
senvolver e se o Município considerar que se justifica para atender a 
qualquer das seguintes situações:

a) Alojamento coletivo de pessoal de serviço;
b) Alojamento de pessoal de vigilância ou segurança.

4 — Quando for autorizada uma componente habitacional nos termos 
do número anterior, cumprir -se -ão as seguintes regras:

a) A área edificada destinada a fins residenciais será contabilizada para 
efeitos de cumprimento dos índices urbanísticos para a zona;

b) A referida área não poderá constituir -se em fração autónoma da 
restante área edificada, passível de comercialização separada desta;

c) Se a instalação se construir por fases, a licença de utilização da 
parte edificada destinada a alojamento só será concedida em simultâneo 
com a da última fase.

5 — A dimensão mínima dos lotes é de 500 m², com obrigatoriedade 
de o índice de utilização do solo não ultrapassar 1,0 m²/ m².

6 — São permitidas todas as tipologias de construção, nomeadamente 
isolada, geminada ou em banda.

7 — No caso de existirem desníveis acentuados entre lotes vizinhos, 
a construção não poderá exceder os 8 metros de altura, medidos a partir 
do solo até ao ponto mais alto da construção junto ao limite do lote.

8 — As fachadas laterais e tardoz, nos casos em que existam, deve-
rão obedecer a um afastamento mínimo de 5,0 metros e 10,0 metros às 
extremas das parcelas/lotes, respetivamente.

9 — A ocupação das parcelas e dos lotes com construção e áreas 
cobertas far -se -á de acordo com as seguintes regras: 

Edifícios N.º pisos máximo
acima do solo

Altura da edificação
(m) (máxima) Cave Dimensão mínima dos lotes 

(m²) Recuo (m)

Indústrias/Armazéns e equiparados . . . . . . . . . 1 8 Sim 500 12
Comércio/serviços e equipamentos  . . . . . . . . . 4 16 Sim 500 12

 10 — Excetua -se da “Altura da edificação” para indústrias, armazéns 
e equiparados, disposta no número anterior, os casos em que o aumento 
da altura seja:

a) Comprovadamente necessário para o correto funcionamento da 
unidade;

b) Para o edifício de serviços e comércio de apoio, o qual, no máximo, 
não poderá ultrapassar os 3 pisos acima do solo, o que corresponderá, 
no máximo, a 12 metros de altura da edificação.

11 — Excetua -se dos normativos de Recuo disposto no n.º 9, do 
presente artigo, os espaços de colmatação e a colmatação de empenas 
cegas de edifícios preexistentes, em que se aplicará o Recuo dominante 
ou dos edifícios contíguos.

12 — Nas edificações para indústrias, armazéns e equiparados em que 
exista cave, a respetiva área é incluída no índice de utilização do solo.

13 — Nas edificações para serviços e comércio a área da cave é 
incluída no índice de utilização do solo se tiver usos distintos do par-
queamento automóvel.

14 — Na cave não é admitida industria.
15 — Quando as unidades industriais, de armazenagem e equiparados 

confinem com áreas residenciais é obrigatório garantir entre ambas 
as utilizações uma faixa verde contínua de proteção, constituída por 
espécies arbóreas com profundidade não inferior a 30 metros, com o 
objetivo de minimizar os impactes visuais e ambientais resultantes da 
atividade industrial.

16 — Excetua -se do disposto no número anterior as faixas de proteção 
confinantes com unidades industriais, de armazenagem e equiparados, 
incompatíveis com a função habitacional, na qual será exigido uma 
faixa verde contínua de proteção, constituída por espécies arbóreas, com 
profundidade não inferior a 50 metros, sem prejuízo de se assegurar a 
possibilidade de acesso à circulação de veículos de emergência.

17 — Excetua -se do disposto nos números 15 e 16, do presente artigo, 
as faixas de proteção que se localizem na parte frontal da parcela ou 
do lote, que poderá parte dela, num máximo de 80 %, ser destinada a 
estacionamento, acessos de veículos e a uma pequena construção com 
a altura máxima de 3,0 metros destinada à portaria, sendo, para o efeito, 
contabilizada a área afeta ao arruamento habilitante.

18 — No espaço entre as fachadas e o espaço público não é per-
mitido fazer depósito de matérias -primas, resíduos, desperdícios 
ou produtos desta, destinados a expedição resultantes da atividade 
industrial.

19 — Nas áreas afetas a zonas industriais e parques empresariais 
objeto de outros planos municipais de ordenamento do território, aplica-
-se, cumulativamente, as disposições desses planos.

SUBSECÇÃO 4

Espaço de Uso Especial — Equipamentos

Artigo 26.º

Identificação

1 — O espaço de uso especial integra as zonas ocupadas com equipa-
mentos públicos ou de interesse público e, ainda, as áreas reservadas para 
a sua expansão ou para a instalação de novos equipamentos, conforme 
delimitação constante da Planta de zonamento.

2 — É, ainda, admitida a construção de edifícios de restauração e 
bebidas, desde que reconhecidos como de apoio aos equipamentos 
públicos ou de interesse público, existentes ou a edificar, e de interesse 
municipal.

Artigo 27.º

Regime de Edificabilidade

1 — Dada a especificidade do espaço de uso especial não se estabelece 
princípios reguladores específicos, alinhamentos, alturas, volumetrias, 
sendo, no entanto, fundamental a justificação urbanística e de bom 
enquadramento paisagístico.

2 — Os destinos de uso específicos de cada área integrada neste 
espaço poderão ser alterados pelo Município, desde que seja mantida a 
finalidade genérica de ocupação das referidas áreas com equipamentos 
públicos ou de interesse público.
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SUBSECÇÃO 5

Espaço Verde

Artigo 28.º
Identificação

1 — O espaço verde inclui as áreas diretamente ligadas aos espaços 
habitacionais e aos equipamentos públicos ou de interesse público, 
onde predomina a vegetação associada às atividades de lazer e fruição 
desses mesmos espaços.

2 — Estes espaços podem funcionar, ainda, como enquadramento 
vegetal de valorização ambiental e paisagística do tecido urbano, 
encontrando -se subdivididas em:

a) Área Verde de Utilização Coletiva;
b) Área Verde de Proteção e Enquadramento.

Artigo 29.º
Área Verde de Utilização Coletiva — identificação

1 — A área verde de utilização coletiva integra jardins públicos, 
parques urbanos e praças com caráter estruturante dos aglomerados 
urbanos (espaços central e residencial).

2 — Estas áreas destinam -se a usos recreativos, turísticos, desporto e 
culturais, não sendo suscetíveis de outros usos e têm como função com-
plementar a qualificação ambiental e paisagística do território urbano.

Artigo 30.º
Área Verde de Utilização Coletiva — Regime de edificabilidade
1 — A área verde de utilização coletiva admite edificações de apoio 

às atividades inerentes, de centros de interpretação e de suporte de ativi-
dades recreativas, de restauração e bebidas e de equipamentos públicos 
e de interesse público, sem prejuízo da sua identidade e do seu valor 
ambiental e patrimonial.

2 — Os edifícios admitidos em acordo com o disposto no número 
anterior, não podem ter uma área de implantação superior a 4 % da área 
verde de utilização coletiva em que se integram.

3 — Estas áreas devem ser equipadas com o necessário mobiliário 
urbano, que permita e favoreça a fruição destes espaços por parte da 
população.

4 — Nos casos em que se justifique, deverá ser mantido o coberto 
arbóreo existente e a alteração da morfologia do terreno deverá 
ser reduzida, admitindo -se, apenas, as intervenções e as ativida-
des que não descaracterizem e alterem o seu valor paisagístico e 
ambiental.

5 — As propostas de acessibilidades e estacionamento deverão mi-
nimizar a impermeabilização do solo.

SECÇÃO 3

Solo Urbanizável

Artigo 31.º
Disposições Gerais

1 — O solo urbanizável corresponde a áreas de expansão urbana, 
sendo objetivo do presente plano a sua valorização, conservação e 
desenvolvimento harmonioso, contemplando as vertentes de sustenta-
bilidade e nuclearização.

2 — Em solo urbanizável a execução do PU processa -se através da ur-
banização programada, no âmbito de UOPG e Unidades de Execução.

CAPÍTULO IV

Qualificação do solo rural

Artigo 32.º
Identificação

O solo rural destina -se, preferencialmente, ao desenvolvimento de 
funções diretamente relacionadas com o setor primário da atividade 
económica (agrícola, florestal e agro -florestal), bem como à con-
servação e defesa dos valores biofísicos, geológicos e paisagísticos 
relevantes, sendo, igualmente, compatível com este solo a exploração 
dos recursos geológicos e instalações desportivas destinadas à prática 
de golfe.

SECÇÃO 1

Disposições Gerais

Artigo 33.º
Estatuto Geral de Ocupação do Solo Rural

1 — O solo rural não pode ser objeto de quaisquer ações que dimi-
nuam ou destruam as suas potencialidades e vocação estabelecida para 
as categorias de usos dominantes em que se subdivide, salvo as previstas 
no presente plano e as exceções consignadas na legislação aplicável e no 
respeito dos condicionalismos decorrentes das servidões administrativas 
e restrições de utilidade pública.

2 — Salvo imposição legal em contrário, o licenciamento ou autori-
zação para construir novos edifícios, ou para converter os usos das pree-
xistências que se localizem em solo rural, não implica para o município 
qualquer obrigação, imediata ou futura, em dotá -los com infraestruturas 
urbanísticas ou outros serviços de cariz urbano.

3 — A execução e a manutenção de todas as infraestruturas próprias 
e necessárias à construção ficam a cargo dos interessados.

4 — As construções, nos casos que tenham enquadramento, deverão 
ser localizadas na área da parcela menos prejudicial à atividade agrí-
cola e florestal, sem prejuízo do seu bom enquadramento urbanístico e 
correta integração paisagística e mediante parecer favorável da entidade 
de tutela.

5 — As construções, usos ou atividades dispostos nos artigos seguintes 
só serão autorizados após parecer favorável das, eventuais, entidades 
de tutela.

6 — Excetuam -se do disposto nos respetivos regimes de edificabili-
dade as áreas que se situam em REN às quais se aplica, cumulativamente, 
o disposto nos artigos 60.º  - Regime, do presente plano.

7 — Sem prejuízo das servidões administrativas e restrições de uti-
lidade pública e demais legislação aplicável, é permitida a prospeção 
e exploração de recursos geológicos e respetivos anexos de apoio, em 
todas as categorias e subcategorias do solo rural.

Artigo 34.º
Áreas Florestais Percorridas por incêndio

1 — Nas áreas florestais percorridas por incêndio a edificabilidade, a 
reclassificação do solo e demais ações fica condicionada ao estabelecido 
na legislação aplicável e às disposições do presente plano.

2 — Ficam igualmente sujeitos a este regime os terrenos afetados por 
incêndios ocorridos após a aprovação do presente plano.

Artigo 35.º
Medidas de Defesa Contra Incêndios

1 — Todas as construções, infraestruturas, equipamentos e estruturas 
de apoio enquadráveis no regime de construção previsto para as catego-
rias de espaço inseridas em solo rural, terão de cumprir as Medidas de 
Defesa contra Incêndios Florestais, definidas no quadro legal em vigor, 
assim como as previstas no PMDFCI.

2 — Na implantação de novas edificações em parcelas que confron-
tam com arruamento, há a contabilizar no afastamento legal exigido à 
estrema da parcela a área daquela infraestrutura.

SECÇÃO 2
Espaço Agrícola

Artigo 36.º
Identificação

1 — O espaço agrícola corresponde a áreas de grande fertilidade, 
uso ou vocação agrícola reconhecidas e integradas na Reserva Agrícola 
Nacional.

2 — Destinam -se à manutenção e desenvolvimento do potencial 
produtivo, segundo formas de aproveitamento agrícola ou agropecuários 
que conservem a fertilidade dos solos e cumpram o código das boas 
práticas agrícolas.

3 — Os solos integrados neste espaço não podem ser objeto de quais-
quer ações que diminuam ou destruam as suas potencialidades, salvo 
as enquadradas nas exceções estabelecidas na legislação geral e no 
presente plano.

4 — As construções, usos ou atividades descritas no número anterior 
só serão autorizadas após parecer favorável da entidade de tutela e nas 
condições definidas no presente plano e desde que não afetem negati-
vamente a área envolvente sob o ponto de vista paisagístico, ambiental 
e funcional.
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Artigo 37.º
Regime de Edificabilidade

No espaço agrícola, para além das disposições constantes na legislação 
aplicável, é necessário:

1 — Construção de instalações de apoio à atividade agrícola e pe-
cuária

a) A construção de instalações de apoio à atividade agrícola é permitida 
desde que a área total de construção dos edifícios de assento de lavoura, 
com a exceção do disposto nas alíneas B e C, do presente número, não 
exceda o índice de utilização do Solo (Iu) de 0,05, relativamente à área 
de exploração, não podendo exceder a área máxima de 1000 m2.

b) A construção de instalações agroindustriais complementares à 
atividade agrícola apenas é permitida desde que a área de implantação 
não exceda 15 % da área total da parcela, não excedendo área máxima 
de 5000 m2.

c) A construção de instalações cobertas destinadas à criação e abrigo 
de animais apenas é permitida desde que, cumulativamente:

i) A área total de implantação não exceda 50 % da área total da par-
cela;

ii) A área de construção dos edifícios não seja superior a 2000 m2;
iii) Seja garantido um afastamento mínimo de 150 metros aos limites 

do perímetro urbano e edifícios de empreendimento turístico, bem como 
a edificações preexistentes com funções residenciais.

2 — Edificações habitacionais
a) Admite -se a ampliação de edificações habitacionais unifamiliares 

preexistentes, desde que a área de impermeabilização total não exceda os 
10 % da área da parcela e num máximo de 200 m2, não podendo a altura 
da fachada dos edifícios ultrapassar os 7 e os 3 metros, respetivamente, 
acima e abaixo da cota de soleira, ou a da preexistência, se superior.

b) São permitidas novas construções para fins habitacionais desde que 
se trate de uma habitação unifamiliar e se verifique, cumulativamente:

i) A área mínima da parcela tem de ser igual ou superior a 10 000m2 
e possuir uma frente mínima de 20 metros face à via pública;

ii) Excetua -se do disposto na subalínea anterior as construções em 
espaços de colmatação;

iii) O índice de utilização do Solo (Iu) seja igual ou inferior a 0,020, 
não podendo a área de impermeabilização total ser superior a 200 m2;

iv) A altura da fachada dos edifícios não exceda os 7 e os 3 metros, 
respetivamente, acima e abaixo da cota de soleira.

3 — Permitem -se construções e ampliações para empreendimentos 
turísticos, de recreio e de lazer desde que se verifique, cumulativa-
mente:

a) O índice de utilização do solo (Iu) seja de 0,10 da área total da 
parcela, incluindo as edificações preexistentes.

b) O índice de impermeabilização do Solo (Iimp) das novas constru-
ções destinadas a lazer complementar não exceder 10 % da área total 
de implantação.

c) A altura da fachada dos edifícios não poderá exceder os 10 metros, 
ou da preexistência, se superior.

d) Permite -se a reconstrução das construções preexistentes e a sua 
ampliação até 50 % da área de construção preexistente, condicionadas 
ao índice referido em B, da presente número, não devendo a altura 
da fachada ultrapassar os 10 metros ou a altura da preexistência, se 
superior.

SECÇÃO 3

Espaço Florestal

Artigo 38.º
Identificação

1 — Correspondem aos terrenos ocupados por povoamentos florestais, 
matos, incultos e pastagens ou outras formações vegetais espontâneas, 
áreas ardidas de povoamento florestais, áreas de corte raso e terrenos 
improdutivos nos termos da legislação em vigor.

2 — Sem prejuízo do disposto no PROFT, os espaços florestais são 
áreas de uso ou de vocação florestal dominante, destinados, prioritaria-
mente, ao aproveitamento dos recursos florestais e à salvaguarda do seu 
valor ambiental e paisagístico, assegurando a permanência da estrutura 
verde e do papel que desempenha na promoção das atividades de recreio 
e lazer da população do concelho, a preservação do relevo natural e a 
diversidade ecológica.

3 — Os projetos, ações, usos e atividades a desenvolver nos espaços 
florestais públicos ou privados, regem -se pelo disposto na legislação apli-
cável, pelo PROFT, pelo PMDFCI e disposições do presente plano.

4 — Não é autorizada a instalação de novas explorações de espécies 
exóticas e espécies de rápido crescimento.

5 — Nas operações de preparação do terreno, instalação de povoa-
mentos, remoção de toiças e limpeza de matos devem utilizar -se métodos 
que não impliquem a mobilização do solo em profundidade, que não 
alterem a morfologia/topografia das encostas, nem contribuam para os 
fenómenos de erosão dos solos.

6 — As ações a promover devem, cumulativamente:
a) Obedecer às normas de intervenção e modelos de silvicultura por 

função de proteção definidos no PROFT;
b) Acautelar a preservação dos núcleos de vegetação natural existentes 

constituídos por espécies florestais de folhosas autóctones.

7 — Os espaços florestais existentes no presente plano encontram -se 
repartidos pelas seguintes subcategorias:

a) Área Florestal de Conservação;
b) Área Florestal de Produção.

Artigo 39.º
Regime

No espaço florestal, sem prejuízo da legislação geral aplicável e dos 
usos atuais, é interdito:

a) A edificação de novas construções, exceto as previstas na legislação 
aplicável e no presente plano;

b) Instalação de qualquer atividade que comprometa a qualidade do 
ar, da água, do solo e da paisagem, nomeadamente depósitos de resí-
duos sólidos, sucatas, de inertes e de materiais de qualquer natureza ou 
o lançamento de efluentes sem tratamento prévio adequado de acordo 
com as normas em vigor;

c) A destruição de linhas de drenagem natural;
d) Movimentos de terra que alterem o relevo natural e as camadas 

superficiais do solo, exceto trabalhos de proteção, recuperação e valo-
rização ambiental, ações agroflorestais e as ações previstas nos artigos 
seguintes, desde que de acordo com a legislação em vigor, as disposições 
deste plano e nos termos das boas práticas florestais.

SUBSECÇÃO 1

Área Florestal de Produção

Artigo 40.º
Identificação

1 — A área florestal de produção compreende solos com aptidão flo-
restal, integrando também terrenos incultos ou com mato, de dimensão 
significativa e contínua.

2 — Estas áreas destinam -se ao aproveitamento do potencial produtivo 
de acordo com o PROF, garantindo a salvaguarda da proteção do solo e 
das características da paisagem.

3 — Os modelos de silvicultura autorizados para estas áreas são os 
expressos no PROF, devendo ser promovida a utilização de espécies 
com bom potencial produtivo que permitam obter madeira de qualidade 
e outros produtos lenhosos.

Artigo 41.º
Regime de Edificabilidade

Na área florestal de produção a edificabilidade restringe -se aos se-
guintes casos:

1 — Infraestruturas básicas e de transporte.
2 — Instalações especiais afetas à exploração de recursos geológi-

cos.
3 — Percursos pedonais e caminhos agrícolas ou florestais.
4 — Edificações que se destinem, exclusivamente, ao apoio à gestão 

florestal e à defesa da floresta contra incêndios.
5 — Equipamentos ou empreendimentos públicos ou de serviço pú-

blico que deverão ser enquadráveis na paisagem.
6 — Instalações desportivas destinadas à prática de golfe.
7 — Empreendimentos turísticos, de recreio e de lazer associadas 

ao aproveitamento das potencialidades naturais e paisagísticas, desde 
que se cumpra o disposto na legislação aplicável e se verifique, cumu-
lativamente:

a) O índice de utilização do Solo (Iu) seja de 0,10 da área total da 
parcela, incluindo as edificações preexistentes.



22078  Diário da República, 2.ª série — N.º 162 — 25 de agosto de 2014 

b) O índice de impermeabilização do Solo (Iimp) das novas constru-
ções destinadas a lazer complementar não exceder 10 % da área global 
de implantação.

c) A altura da fachada dos edifícios não poderá exceder os 10 metros, 
ou da preexistência, se superior.

d) Permite -se a reabilitação das construções existentes e a sua am-
pliação até 50 % da área de construção preexistente, condicionadas ao 
índice de utilização referido em a), do presente número, não devendo a 
altura da fachada ultrapassar os 10 metros, ou a altura da preexistência, 
se superior.

8 — Obra de ampliação, reconstrução, alteração e conservação de 
edifícios preexistentes para habitação unifamiliar e restauração e bebidas, 
desde que se cumpra o disposto na legislação aplicável e se verifique, 
cumulativamente:

a) A área de impermeabilização total resultante, incluindo as preexis-
tências, não pode ser superior a 250 m2.

b) A altura da fachada dos edifícios não exceda os 7 metros e 3 me-
tros, respetivamente, acima e abaixo da cota de soleira, ou a altura da 
preexistência, se superior.

SECÇÃO 4

Espaço de Uso Múltiplo Agrícola e Florestal

Artigo 42.º
Identificação

Correspondem a sistemas agro -silvo -pastoris, com aptidão florestal e 
agrícola com vocação específica para o desenvolvimento da agricultura, 
da pastorícia, da caça e da pesca, ocupadas por povoamentos florestais 
diversos, áreas agrícolas e ocupação arbustivo -herbácea.

Artigo 43.º
Regime de edificabilidade

No espaço florestal de uso múltiplo agrícola e florestal a edificabili-
dade restringe -se aos seguintes casos:

1 — Infraestruturas básicas e de transporte;
2 — Instalações especiais afetas à exploração de recursos geológi-

cos;
3 — Percursos pedonais e caminhos agrícolas ou florestais;
4 — Edificações que se destinem, exclusivamente, ao apoio à gestão 

florestal e à defesa da floresta contra incêndios;
5 — Equipamentos ou empreendimentos públicos ou de serviço pú-

blico que deverão ser enquadráveis na paisagem;
6 — Instalações desportivas destinadas à prática de golfe;
7 — Habitação unifamiliar:
a) Dimensão mínima da parcela — 10 000 m;
b) Número máximo de pisos — 2 + ( -1);
c) Área de impermeabilização — 250 m²;
d) Tipologia isolada, exceto nas situações preexistentes;
e) As obras de ampliação, a edificação de anexos em habitações 

preexistentes, que visem assegurar as condições de habitabilidade, e a 
edificação em espaços de colmatação, em áreas edificadas consolida-
das e em aglomerados populacionais serão dispensadas do disposto na 
alínea a), do presente número.

8 — Indústria, armazéns e equiparados:
a) Só será permitida a localização de indústrias, armazéns e equipa-

rados em condições excecionais, nomeadamente nos casos em que a 
unidade a instalar traga inegáveis benefícios para o concelho, nomea-
damente a nível da criação de novos postos de trabalho.

b) A localização de indústrias, armazéns e equiparados neste espaço 
deverá respeitar a legislação aplicável, cumulativamente com:

i) Dimensão mínima da parcela — 35 000 m²;
ii) Área de implantação do edifício ser maior ou igual a 7 500 m²;
iii) A altura da fachada não ultrapasse os 8 metros;
iv) Seja assegurado um afastamento mínimo lateral e tardoz de 5 e 

10 metros, respetivamente;
v) Para construções preexistentes é permitido fazer alterações, am-

pliações ou restauros, desde que em conformidade com o presente plano 
e com a legislação aplicável;

vi) ó serão permitidas instalações industriais, de armazenagem e 
equiparadas isoladas, nas condições definidas nas subalíneas anteriores, 
para prática de uma só atividade.

vii) Seja assegurado a correta inserção urbanística.

9 — Comércio e serviços, desde que se localizem nos pisos 1 e ou  -1 
de edificações habitacionais unifamiliares.

10 — Empreendimentos turísticos, de recreio e de Lazer e de edifícios 
de restauração e bebidas, associados ao aproveitamento das potencia-
lidades naturais e paisagísticas, desde que se cumpra o disposto na 
legislação aplicável e se verifique, cumulativamente:

a) O índice de utilização do solo (Iu) seja de 0,10 da área total da 
parcela, incluindo as preexistências;

b) O índice de impermeabilização do solo (Iimp) das novas constru-
ções destinadas a lazer complementar não exceder 10 % da área global 
de implantação;

c) A altura da fachada dos edifícios não poderá exceder os 10 metros, 
ou da preexistência, se superior;

d) Permite -se a ampliação das construções preexistentes até 50 % da 
área de construção, condicionadas ao índice de utilização referido na 
alínea a), do presente número, não devendo a altura da fachada ultrapas-
sar os 10 metros ou a altura do edifício preexistente, se superior.

SECÇÃO 5

Espaço de Equipamento e Outras Ocupações Compatíveis
com o Solo Rural

SUBSECÇÃO 1

Área de Equipamento

Artigo 44.º
Identificação

A área de equipamento em solo rural corresponde a áreas destinadas 
a equipamentos, identificadas na Planta de zonamento, e conformam -se 
com sítios ou locais não incluídos em perímetro urbano, compreendendo 
equipamentos desportivos, de recreio e lazer e de ocupação dos tempos 
livres, onde ocorrem atividades de caráter recreativo, ambiental e cultu-
ral, sendo o seu uso compatível com o estatuto do solo rural.

Artigo 45.º
Regime de edificabilidade

Nestas áreas e mediante parecer favorável da entidade de tutela, 
admite -se a construção de edifícios de apoio às atividades recreativas e 
culturais, desde que não ultrapassem a área de implantação máxima de 
900 m2 e 45 % da área da parcela.

SUBSECÇÃO 2

Área de Enquadramento Paisagístico

Artigo 46.º
Identificação

1 — A área de enquadramento paisagístico corresponde a zonas que 
se constituem como espaços de vocação dominantemente agrícola, 
designadamente de solos afetos à RAN, ou florestal, que permitem 
compatibilizar a manutenção das suas funções com usos complementares 
de apoio à cultura, ao recreio, ao lazer, ao desporto, à animação turística 
ou outros usos compatíveis.

2 — A área de enquadramento paisagístico pretende:
a) Estabelecer a continuidade do sistema ecológico;
b) Resolver as carências de espaços verdes de lazer e recreio dos 

aglomerados próximos;
c) Definir o remate do espaço urbano;
d) Contribuir para a valorização ambiental do território.

3 — Na área de enquadramento paisagístico não são permitidas quais-
quer ações que contribuam para a degradação do património existente e 
deterioração da sua envolvente, nomeadamente movimentos de terras 
ou alteração da topografia do terreno, exceto os previstos no artigo se-
guinte, ficando qualquer uso ou atividades que se pretenda levar a efeito, 
sujeitos a parecer dos serviços competentes da autarquia, sem prejuízo 
de eventuais pareceres obrigatórios de outras entidades.

4 — Nestas áreas a instalação de edificações e estruturas necessárias 
à integração dos usos previstos fica subordinada às seguintes condições:

a) Respeito pela capacidade de carga dos ecossistemas presentes;
b) Proteção, valorização do revestimento vegetal existente, manu-

tenção do fundo de fertilidade dos solos e acautelamento de qualquer 
impacte ambiental;
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c) As edificações devem configurar soluções arquitetónicas de uti-
lização de materiais que se enquadrem ecologicamente e se diluam no 
espaço natural e paisagem envolventes.

Artigo 47.º
Regime de edificabilidade

Na área de enquadramento paisagístico, para além dos usos agrícola 
e florestal, é permitida:

1 — A localização de equipamentos públicos ou de interesse público 
e de mobiliário urbano, tal como quiosques, parques infantis, instalações 
sanitárias, desde que a sua função e as suas características técnicas sejam 
licenciadas/aprovadas pela Câmara Municipal.

2 — A construção e ampliação de edifícios de restauração e bebida, 
desde que reconhecidos como de apoio e de interesse municipal, e que 
cumulativamente:

a) A área de implantação por edifício, incluindo as preexistências, 
não pode ser superior a 250 m2;

b) A altura da fachada dos edifícios não exceda os 7 metros e 3 me-
tros, respetivamente, acima e abaixo da cota de soleira, ou a altura da 
preexistência, se superior.

3 — A construção e a ampliação de empreendimentos turísticos, de 
recreio e de lazer associadas ao aproveitamento das potencialidades 
naturais e paisagísticas desde que se verifique, cumulativamente:

a) O índice de utilização do solo (Iu) seja de 0,08 da área total da 
parcela, incluindo as edificações preexistentes;

b) O índice de impermeabilização do solo (Iimp) das novas constru-
ções destinadas a lazer complementar não exceder 5 % da área global 
de implantação;

c) A altura da fachada dos edifícios não poderá exceder os 10 metros 
ou a altura da preexistência, se superior;

d) Permite -se a reabilitação das construções preexistentes e a sua amplia-
ção até 50 % da área de construção preexistente, condicionadas ao índice 
de utilização referido em a), do presente número, não devendo a altura da 
fachada ultrapassar os 10 metros ou a altura da preexistência, se superior.

4 — Obras de ampliação, reconstrução, alteração e conservação de 
edifícios considerados como preexistências, desde que, cumulativamente 
se cumpra o disposto no presente plano e o seguinte:

a) Seja para habitação unifamiliar;
b) Na ampliação e reconstrução a área de impermeabilização total 

resultante não pode ser superior a 200 m2, incluindo a preexistência, nos 
restantes casos é a área da preexistência se superior;

c) A altura da fachada dos edifícios não exceda os 7 metros e 3 me-
tros, respetivamente, acima e abaixo da cota de soleira ou a altura da 
preexistência, se superior.

SUBSECÇÃO 3

Aglomerados Rurais

Artigo 48.º
Identificação

1 — Os aglomerados rurais correspondem a pequenos conjuntos de 
habitações e anexos, cuja génese se encontra ligada à atividade agrícola 
e que ainda conservam a estrutura e os elementos morfológicos iniciais, 
importantes na manutenção daquela atividade.

2 — Nestas áreas são permitidas, para além do uso residencial, de 
apoio agrícola, pecuário e florestal, usos complementares às atividades 
agrícolas, florestais e pecuária, desde que compatíveis com a função 
dominante, tais como pequenas unidades de transformação de produtos 
agrícolas, florestais ou pecuários, equipamentos de utilização coletiva, 
serviços, estabelecimentos de restauração e bebidas e demais comércio 
de apoio e empreendimentos turísticos, desde que de dimensão adequada 
ao espaço em que se inserem.

3 — Os usos dispostos no número anterior serão de admitir desde que 
não ponham em causa o destino básico dos terrenos, não descaracterizem 
a paisagem, ou introduzam poluições estéticas ou outras.

Artigo 49.º
Regime de Edificabilidade

Para os aglomerados rurais admitem -se obras de conservação, altera-
ção, reconstrução, ampliação de edifícios preexistentes e de construção 
de novos edifícios, desde que:

a) As soluções urbanísticas e arquitetónicas e os materiais a utilizar 
garantam a manutenção das características próprias do conjunto em 

que se inserem, não sendo criadas, designadamente, dissonâncias 
cromáticas.

b) A altura da fachada seja a da preexistência ou a da envolvente, 
não podendo, neste último caso, exceder os dois pisos acima da cota 
de soleira.

c) A intervenção garanta o respeito pelos alinhamentos existentes, 
não podendo a área de impermeabilização total ser superior a 200 m2, 
incluindo as preexistências, nas ampliações ou reconstruções e nos 
restantes casos, a área da preexistência se superior;

d) Em prédios onde já exista edificação de caráter habitacional, 
permite -se a construção de anexos, desde que a área de construção do 
edifício não exceda 25 % da área do logradouro, nem a implantação 
total máxima de 200 m2, incluindo o preexistente.

e) A construção de novos edifícios com função residencial deve ser 
da tipologia unifamiliar, não sendo admitida habitação geminada ou 
em banda.

CAPÍTULO V

Rede Rodoviária, Ferroviária e Estacionamento

Artigo 50.º

Hierarquia Viária

A rede rodoviária é constituída pela rede rodoviária principal, distri-
buidora (fundamental e secundária) e local.

Artigo 51.º

Rede Rodoviária Principal

1 — A rede rodoviária principal íntegra as vias existentes e previstas, 
incluídas no Plano Rodoviário Nacional, nomeadamente:

a) Estradas nacionais e regionais:

i) Rede Nacional Fundamental, constituída pelos itinerários principais;
ii) Rede Nacional Complementar, constituída pelos itinerários com-

plementares e pelas estradas nacionais;
iii) Estradas regionais.

b) Estradas desclassificadas sob jurisdição da EP. SA.

2 — As ações a desenvolver ao longo da rede rodoviária principal 
carecem de parecer da entidade de tutela.

Artigo 52.º

Rede Rodoviária Distribuidora Fundamental

1 — Constitui a base do sistema viário municipal, permitindo gran-
des deslocações quer entre qualquer ponto do município e o exterior 
quer vice -versa, nomeadamente permitindo o acesso à rede rodo-
viária principal destinando -se, fundamentalmente, a um trânsito de 
passagem.

2 — Na rede rodoviária distribuidora fundamental deve verificar -se, 
quando possível:

a) A interdição do acesso direto automóvel a prédios contíguos;
b) A definição de um caráter zonal, conjugando o seu perfil, para 

além do espaço canal viário, corredores verdes, passeios e ciclo-
via;

c) A existência de vias exclusivas de viragem à esquerda ou rotundas, 
em situações correspondentes a nós viários.

Artigo 53.º

Rede Rodoviária Distribuidora Secundária

1 — A rede rodoviária distribuidora secundária corresponde a 
eixos subsidiários e complementares da rede rodoviária distribuidora 
fundamental, estabelecendo articulações em extensão de acessibili-
dades criadas ou mantendo o caráter distribuidor dos antigos eixos 
nacionais, adaptados à sua nova função de acessibilidade e ligação 
local.

2 — As características destes eixos preconizam uma maior integração 
no ambiente urbano construído face à rede rodoviária distribuidora 
fundamental, proporcionando um espaço canal com possibilidades de 
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alargamento do perfil transversal, ainda que diretamente suportem ocu-
pação construtiva.

Artigo 54.º

Rede Rodoviária Local

1 — A rede rodoviária local corresponde aos arruamentos que estabe-
lecem a ligação da rede rodoviária distribuidora fundamental e secundária 
aos prédios rurais ou urbanos que servem.

2 — A rede rodoviária local constitui espaço público de relação com 
o edificado marginante, podendo adotar soluções que condicionem o 
tráfego mecânico.

Artigo 55.º

Características

1 — A rede rodoviária deve adquirir as características físicas e ope-
racionais constantes do quadro seguinte: 

Rede Rodoviária distribuidora
fundamental Rede Rodoviária distribuidora secundária Rede Rodoviária local

Número mínimo de faixas de rodagem  . . . . 2 2 1
Separação física dos sentidos de circulação Desejável Facultativa A evitar
Largura mínima das faixas de rodagem (m) 3.50 3.25 3.50
Largura mínima dos passeios (m)  . . . . . . . . 3.00 2.25 1.50
Acesso aos prédios marginais  . . . . . . . . . . . Interdito Livre Livre
Estacionamento  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Interdito Autorizado Autorizado
Cargas e descargas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Interdito Reguladas Reguladas
Paragens . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Local próprio Preferencialmente local próprio Preferencialmente local próprio
Circulação pedonal e de velocípedes . . . . . . Preferencialmente Segregada Preferencialmente segregada livre

 2 — Excetua -se do disposto no número anterior:

a) A rede rodoviária local que possua duas ou mais faixas de rodagem, 
na qual a largura mínima é de 3 metros (cada);

b) Situações excecionais devidamente justificadas, nomeadamente 
por limitações resultantes da situação existente ou necessidade de pre-
servação de valores patrimoniais e ambientais.

3 — O traçado da rede rodoviária proposta na Planta de zonamento é 
indicativo, pelo que, na execução dos projetos, são admitidas variações 
que contribuam para a sua melhor funcionalidade e exequibilidade, desde 
que essas variações não comprometam, de modo algum, a hierarquia e 
a prestação pretendidas.

4 — É obrigatória a execução de passeios públicos em todas as cons-
truções novas a edificar, sendo que nas restantes situações deverão ser 
executadas sempre que possível.

5 — Nas situações dispostas na alínea b) do n.º 2 e nos casos em que, 
por razões de interesse público, não seja possível ou exequível o disposto 
no n.º 4, do presente artigo, fica o proprietário obrigado ao pagamento de 
uma compensação ao município, em numerário ou espécie, nos termos 
a definir em regulamento municipal.

Artigo 56.º

Faixas de Proteção

1 — Para as vias propostas e enquanto não estiver efetivada a sua cons-
trução, estabelecem -se as seguintes faixas de proteção non -aedificandi, 
para um e outro lado da via:

a) Rede Rodoviária Principal — a faixa estabelecida na lei para cada 
caso concreto;

b) Rede Rodoviária Distribuidora Fundamental — 50 metros;
c) Rede Rodoviária Distribuidora Secundária — 30 metros;
d) Rede Rodoviária Local — 10 metros.

2 — Os condicionamentos estabelecidos no ponto anterior dei-
xarão de vigorar à data da aprovação definitiva pelos órgãos do 
Município ou entidades competentes, dos projetos de execução das 
vias em causa.

3 — Quando através do projeto de execução se verifique alteração 
do traçado previsto no presente plano, a faixa de proteção é transposta 
para o novo traçado.

Artigo 57.º

Rede Ferroviária

1 — A rede ferroviária é constituída pelo troço da Linha do 
Douro.

2 — As áreas de proteção de acesso à rede ferroviária, demarcadas 
na planta de zonamento e condicionantes, encontram -se estabelecidas 
na legislação aplicável e qualquer ação nas mesmas obriga a parecer 
prévio da entidade de tutela.

Artigo 58.º

Estacionamento

1 — O número de lugares de estacionamento privado e público deve 
contribuir para um ordenamento do território equilibrado e atender às 
características do espaço em que se inserem, devendo qualquer operação 
urbanística assegurar o estacionamento suficiente para responder às 
necessidades que vai gerar.

2 — Os novos edifícios devem garantir uma dotação de lugares 
de estacionamento de acordo com as necessidades do respetivo uso 
e em função da área de construção (ac), de acordo com o quadro 
seguinte: 

Tipo de ocupação Parâmetros de Dimensionamento

Habitação unifamiliar ou tipo unifamiliar  . . . Privado 1 lugar/fogo — ac ≤ 120m2;
2 lugar/fogo. ac >120m2 e ≤ 300m2
3 lugar/fogo — ac > 300m2;

Público 20 % da aplicação dos critérios anteriores.

Habitação Coletiva. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Privado 1 lugar/fogo — T0 e T1;
2 lugares/fogo — T2 e T3;
3 lugares/fogo — T4, T5 e T6;
4 lugares/fogo — >T6;
1 lugar/fogo — ac ≤ 90m2;
2 lugares/fogo — ac > 90m2 e ≤ 120m2;
3 lugares/fogo — ac >120m2 e ≤ 300m2;
4 lugares/fogo — ac > 300m2.
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Tipo de ocupação Parâmetros de Dimensionamento

Público 20 % da aplicação dos critérios anteriores.

Comércio  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Privado 1 lugar/30m2 ac para estabelecimentos ≤ 1000m2 ac
1 lugar/25m2 ac para estabelecimentos > 1000m2 e ≤ 2500m2
1 lugar/15m2 ac para estabelecimentos> 2500m2 e cumulativamente 1 lugar de pesado/

200 m2 ac do edifício.

Público 30 % da aplicação dos critérios anteriores.

Serviços  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Privado 3 lugar/100m2 ac para estabelecimentos ≤ 500 m2

5 lugar/100m2 ac do edifício para estabelecimentos> 500 m2

Público 30 % da aplicação dos critérios anteriores.

Indústria e ou Armazéns. . . . . . . . . . . . . . . . Privado 1 lugar/75m2 ac
Pesados: 1 lugar/500m2 ac com um mínimo de 1 lugar/lote (a localizar no interior do 

lote).

Público 20 % da aplicação dos critérios anteriores.

Restauração  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Privado 1 lugar/50 m2 de ac do edifício.

Público 1 lugar/25 m2 de ac do edifício.

Estabelecimentos Hoteleiros  . . . . . . . . . . . . 20 % do número de unidades de alojamento para as categorias de 3 estrelas.
30 % do número de unidades alojamento para as categorias de 4 e 5 estrelas.

 3 — O arredondamento dos valores calculados deverá ser feito para 
o número inteiro imediatamente superior, sendo sempre obrigatório, no 
mínimo, um lugar de estacionamento.

4 — Para além do disposto no quadro acima há, ainda, a considerar 
o estacionamento público para pessoas com mobilidade condicionada, 
ao qual se aplica o disposto na legislação em vigor.

5 — Para efeitos de projeto das áreas de estacionamento contíguas à 
via, deve considerar -se:

a) Estacionamento paralelo à via: 5,6 metros x 2,2 metros;
b) Estacionamento transversal à via: 5,0 metros x 2,5 metros;
c) Estacionamento pesado paralelo à via: 15,0 m x 3,0 m;
d) Estacionamento pesado perpendicular à via: 15,0 m x 4,0 m.

6 — Nas operações de loteamento e nas operações urbanísticas de 
impacte relevante ou semelhante a uma operação de loteamento será 
sempre criado estacionamento de acordo com o dimensionamento de-
finido no n.º 2, do presente artigo, excetuando -se as situações em que 
todos os lotes confinem com via pública existente, cujo perfil ou ca-
racterísticas sejam limitadoras da criação de estacionamento e desde 
que a dimensão e configuração do prédio a lotear impossibilitem ou 
condicionem a criação de estacionamento público em área não adjacente 
à via pública existente.

7 — Excetuam -se do n.º 2, deste artigo, sem prejuízo de legislação 
especifica aplicável, designadamente no que respeita a empreendimentos 
turísticos, de recreio e de lazer, os casos em que seja devidamente justi-
ficada a impossibilidade total ou parcial de criação de estacionamento 
inerentes a novas construções não decorrentes de operações de lotea-
mento e naquelas que tenham sido objeto de ampliação ou reconstrução, 
quando, cumulativamente:

a) Por razões de dimensões insuficientes do lote ou parcela, em áreas 
consolidadas ou a consolidar;

b) Por incapacidade dos acessos na execução das manobras respe-
tivas;

c) Por alteração não desejável da composição arquitetónica das facha-
das ou dos alinhamentos dos edifícios confrontantes com o arruamento 
em que a intervenção se situa;

d) No caso de edifícios cuja qualidade, pelo seu valor arquitetónico, 
histórico ou cultural, justifique a sua preservação, mesmo que haja lugar 
a ampliação ou remodelação decorrentes do projeto aprovado;

e) Por razões técnicas, nomeadamente em função da topografia, das 
características geológicas do solo, níveis freáticos ou que ponham em 
risco a segurança das edificações envolventes.

8 — Nas situações previstas nos números 6 e 7, do presente artigo, fica 
o proprietário obrigado ao pagamento de uma compensação ao municí-
pio, em numerário ou espécie, a definir em regulamento municipal.

9 — Para a instalação de equipamentos coletivos, designadamente de 
natureza escolar, hospitalar, religiosa, cultural ou recreativa, proceder-
-se -á, caso a caso, à definição das exigências a cumprir quanto à sua 
capacidade própria de estacionamento.

10 — Os lugares de estacionamento público exigidos pelas disposi-
ções constantes dos números anteriores não poderão situar -se a mais de 
100 m de distância das parcelas, lotes ou edificações cujos destinos de 
uso os tornaram necessários.

11 — A edificabilidade máxima a autorizar em edificações destinadas 
a aparcamento automóvel — garagens e auto -silos — será estabelecida 
caso a caso, não podendo, porém, em nenhum caso a sua altura exceder 
a correspondente à altura máxima estabelecida no presente Plano para 
a zona onde se localizem.

CAPÍTULO VI

Condicionamentos de salvaguarda e proteção

Artigo 59.º

Identificação

1 — Na área abrangida pelo plano são observadas as seguintes ser-
vidões administrativas e restrições de utilidade pública vigentes em 
cada momento, as quais se regem pelo disposto na legislação aplicável, 
mesmo que não assinaladas na Planta de Condicionantes:

a) Recursos Hídricos:

i) Leitos dos cursos de água e Margens;
ii) Zonas inundáveis.

b) Recursos Agrícolas e Florestais:

i) Reserva agrícola nacional (RAN);
ii) Áreas florestais percorridas por incêndios;
iii) Perigosidade de incêndio florestal (Alta e Muito Alta);
iv) Espécies arbóreas protegidas — Sobreiros;

c) Recursos Ecológicos:

i) Reserva ecológica nacional (REN);
ii) Leitos dos cursos de água, integrados na REN.

d) Património Cultural:

i) Património classificado;
ii) Património em vias de classificação.
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e) Infraestruturas:
i) Abastecimento de água;
ii) Drenagem de águas residuais;
iii) Rede elétrica;
iv) Rede rodoviária nacional e regional;
v) Rede ferroviária;
vi) Estradas e caminhos municipais.

2 — A eficácia das disposições escritas e gráficas constantes dos 
diplomas legais e regulamentares relativos às servidões administrativas 
e restrições de utilidade pública referidas no n.º 1, do presente artigo, 
não se altera na eventual ocorrência de omissões na planta de condicio-
nantes ou na Planta Anexa à Planta de Condicionantes, prevalecendo as 
referidas disposições em caso de discrepância com os elementos gráficos 
e escritos integrantes do presente plano.

3 — As áreas submetidas a servidões administrativas e restrições 
de utilidade pública serão atualizadas, periodicamente, pela Câmara 
Municipal, nos termos do disposto na legislação aplicável.

Artigo 60.º
Regime

1 — Nas áreas abrangidas por servidões administrativas e restrições 
de utilidade pública, os respetivos regimes legais aplicam -se, conjun-
tamente, com a disciplina de uso, ocupação e transformação do solo 
estabelecida pelo presente plano, prevalecendo sobre esta quando forem 
materialmente mais restritivos, mais exigentes ou mais condicionadores 
e sem dispensa da tramitação processual neles previstos.

2 — Em áreas integradas na REN são admissíveis como usos compa-
tíveis com o uso dominante todas as ações permitidas a título excecional 
no regime daquela reserva, sem prejuízo de, quando se tratar de ações 
que também sejam objeto de disposições específicas no presente plano, 
estas terem de ser acatadas, cumulativamente, com as previstas naquele 
regime legal.

Artigo 61.º
Recursos Hídricos

1 — Sem prejuízo dos condicionamentos legais à edificação nas áreas 
inundáveis, os leitos dos cursos de água beneficiam de margens com uma 
largura de 10 metros, contadas a partir da linha limite do leito.

2 — O traçado dos leitos dos cursos de água ocultos/entubados demar-
cados na Planta de Condicionantes é indicativo, pelo que o licenciamento 
de intervenções nestas áreas carece de confirmação no local.

3 — Mediante autorização da entidade de tutela podem ser autorizadas 
nas margens e leitos dos cursos de água: obras hidráulicas, incluindo 
obras de consolidação e proteção, captação e rejeição (infraestruturas 
de saneamento básico), instalação de travessias aéreas ou subterrâneas, 
ecovias e demais intervenções previstas na legislação aplicável.

Artigo 62.º
Zonas Inundáveis

1 — Nas zonas inundáveis não é admitida a construção de novos edi-
fícios, salvo nas áreas urbanas consolidadas e em espaços de colmatação, 
ou para a substituição de edifício em situação legal e de compromissos 
aprovados e em vigor.

2 — A construção prevista no número anterior fica sujeita ao cum-
primento das seguintes condições:

a) Nos espaços não edificados só são admitidos pavimentos que 
garantam a permeabilidade do solo;

b) A cota do piso inferior tem de ser superior à cota local da máxima 
cheia conhecida.

SECÇÃO 1

Património

SUBSECÇÃO 1

Património Arquitetónico

Artigo 63.º
Identificação

1 — O património arquitetónico, identificado na Planta de zonamento, 
corresponde a imóveis ou a conjuntos de imóveis que, pelo seu interesse 
cultural, histórico, etnográfico, arquitetónico, ou científico são promo-

vidos como valor de memória e identidade do lugar e devem ser alvo 
de medidas de proteção e de valorização, compreendendo:

a) Património classificado e em vias de classificação;
b) Património inventariado não Classificado.

2 — A proteção e a valorização do património arquitetónico 
concretizam -se, nomeadamente, através:

a) Da preservação do caráter e dos elementos determinantes que 
constituem a sua imagem e identidade, sem prejuízo da sua adaptação, 
quando possível, à vida contemporânea;

b) Do condicionamento à transformação do seu espaço envolvente;
c) Da valorização do património através de ações materiais e ima-

teriais.

Artigo 64.º
Regime

1 — Ao património classificado e em vias de classificação da respon-
sabilidade da tutela aplica -se a legislação em vigor.

2 — O património classificado e em vias de classificação como de 
interesse municipal, beneficiará de uma área de salvaguarda, contada a 
partir dos seus limites exteriores e cujo perímetro não deverá exceder 
os 50 m, salvo casos excecionais devidamente justificados.

3 — Para o património inventariado não classificado as áreas de 
salvaguarda são as coincidentes com a implantação desse mesmo pa-
trimónio e identificado na planta de zonamento, bem como na planta 
de património cultural e respetivas fichas individuais.

4 — No património referido nos pontos 2 e 3, do presente artigo, o 
edificado e o território abrangido pelas respetivas áreas de salvaguarda, 
o licenciamento ou a comunicação prévia de operações urbanísticas e 
a execução de quaisquer trabalhos que alterem a topografia, os alinha-
mentos, as características do interior e o número de pisos e, em geral, 
a distribuição de volumes de cobertura ou o revestimento exterior dos 
edifícios, ficam condicionados à apreciação favorável por parte da 
autarquia, incluindo o G.A.P., quanto ao impacte destas ações no patri-
mónio a salvaguardar.

5 — A demolição de património inventariado só é permitida quando 
seja considerada necessária à execução de equipamentos, infraestrutu-
ras ou projetos de interesse municipal, assim ponderados em sede de 
Assembleia Municipal, devendo, porém e previamente, ser objeto de 
discussão pública.

SUBSECÇÃO 2

Património Arqueológico

Artigo 65.º
Identificação

O património arqueológico integra:
a) Património classificado e em vias de classificação;
b) Vestígios arqueológicos identificados;
c) Suspeita da existência de vestígios arqueológicos.

Artigo 66.º
Património Classificado e em vias de Classificação

1 — Ao património classificado e em vias de classificação da respon-
sabilidade da tutela aplica -se a legislação em vigor.

2 — Ao património classificado e em vias de classificação da respon-
sabilidade do município aplica -se as disposições constantes do artigo 
seguinte.

Artigo 67.º
Vestígios Arqueológicos Identificados

1 — Os Vestígios Arqueológicos Identificados sujeitam -se ao regime 
jurídico aplicável, sendo que para a atribuição de licenciamento, flores-
tação ou reflorestação e exploração de pedreiras deverá ser informado o 
G.A.P. e solicitado parecer à entidade de tutela, de forma a desencadear-
-se a aplicação de medidas preventivas de proteção e valorização.

2 — Para a proteção, conservação e valorização do património ar-
queológico:

a) Dos sítios de valor arqueológico confirmado define -se uma área de 
salvaguarda cujo perímetro é automático, de 50 metros, ou específico, 
de acordo com a delimitação constante das plantas de zonamento e de 
património cultural e respetivas fichas individuais.
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b) Nos sítios de valor arqueológico confirmado qualquer edificação 
ou alteração dos solos fica condicionada à prévia realização de trabalhos 
arqueológicos de cujo resultado se observará a eventual viabilidade da 
proposta, devendo procurar preservar a atual paisagem cultural.

c) Nas áreas de salvaguarda estabelecidas nos termos da alínea a), do 
presente número, qualquer intervenção que implique o revolvimento do 
solo tem de ser objeto de acompanhamento arqueológico.

Artigo 68.º
Suspeita da Existência de Vestígios Arqueológicos

A Suspeita de Existência de Vestígios Arqueológicos, assinalados na 
Planta de zonamento, corresponde a uma área de salvaguarda que, pelas 
referências documentais, orais, ou toponímicas, poderá ser passível a 
ocorrência de vestígios arqueológicos, pelo que deverá obedecer ao 
disposto na legislação aplicável:

a) Os licenciamentos deverão prever acompanhamento arqueológico 
por arqueólogo autorizado pela entidade de tutela, de modo a que se 
definam medidas que assegurem a identificação, registo e a eventual 
salvaguarda/conservação dos eventuais valores arqueológicos;

b) Como área de salvaguarda considera -se, também, para os imóveis 
do património arquitetónico, designadamente igrejas ou capelas não 
classificadas de construção anterior ao século XIX, em cujo subsolo ou na 
sua envolvente próxima se conheça ou preveja a existência de vestígios 
arqueológicos, de acordo com a delimitação constante das plantas de 
zonamento e de património cultural e respetivas fichas individuais;

c) A área de salvaguarda circunscreve -se à área definida pelo perímetro, 
de acordo com a delimitação constante das plantas de zonamento e de pa-
trimónio cultural e respetivas fichas individuais e tem caráter preventivo.

Artigo 69.º
Vestígios Arqueológicos Fortuitos

1 — Sempre que em qualquer tipo de obra, particular ou não, sejam 
encontrados vestígios arqueológicos, deverá ser dado conhecimento do 
facto ao G.A.P e à instituição de tutela.

2 — Em caso de se verificarem achados arqueológicos, os trabalhos 
em curso deverão ser imediatamente suspensos, em conformidade com 
as disposições legais;

3 — O tempo de duração efetiva de suspensão dará direito à prorro-
gação automática por igual prazo de licença da obra, para além de outras 
providências previstas na legislação em vigor.

4 — Os trabalhos suspensos só poderão ser retomados após parecer 
dos competentes organismos tutelares da administração central.

Artigo 70.º
Outros Imóveis

1 — Durante o período de vigência do Plano, a planta de condicio-
nantes deverá ser atualizada sempre que se verifique a alteração do 
quadro de servidões administrativas e restrições de utilidade pública, 
como consequência de novos imóveis classificados ou entrada em vias 
de classificação, pelo que nestas condições ter -se -á em conta a legislação 
aplicável associada.

2 — Manter -se -á atualizada a planta de zonamento relativamente a 
novos valores culturais que venham a ser identificados, no âmbito de 
trabalhos de reconhecimento e inventariação, podendo ter que delimitar 
novas áreas de salvaguarda.

SECÇÃO 2

Infraestruturas Básicas e de Transporte

Artigo 71.º
Rede de Abastecimento Público de Água

Na vizinhança das captações para abastecimento público e redes 
de adução e distribuição de água, são interditas, cumulativamente, as 
seguintes intervenções:

a) A edificação de novas construções numa faixa/raio de 10 metros 
à volta dos furos/galerias de captação de água;

b) Instalações ou ocupações que possam provocar poluição nos aquí-
feros, nomeadamente: instalações pecuárias, depósitos de sucata, arma-
zéns de produtos químicos, numa faixa /raio de 100 metros à volta dos 
furos/galerias de captação de água;

c) A execução de construções numa faixa de 10 metros definida a partir 
dos limites exteriores dos reservatórios e respetiva área de ampliação;

d) A execução de construções numa faixa de 1,5 metros, medida 
para cada um dos lados das condutas, quando se trate de adutoras ou 

adutoras -distribuidoras e de 1,2 metros para cada lado, quando se trate 
de condutas exclusivamente distribuidoras.

Artigo 72.º
Rede de Drenagem de Esgotos

Na vizinhança das redes de esgotos (coletores de águas residuais) 
e das estações de tratamento de efluentes, observar -se -ão os seguintes 
condicionalismos, cumulativamente:

a) É interdita a execução de construções numa faixa de 5 metros 
medida para cada um dos lados dos emissários;

b) É interdita a construção numa faixa de 10 metros, definida a partir 
dos limites exteriores das estações de tratamento de efluentes e respetiva 
área de implantação;

c) Os limites das estações de tratamento ou de outras instalações 
de depuramento de efluentes deverão possuir uma faixa arborizada de 
proteção com um mínimo de 5 metros de largura.

Artigo 73.º
Rede Elétrica

O licenciamento de infraestruturas e demais construções, públicas e 
privadas, na vizinhança da rede de energia elétrica deverá respeitar o 
prescrito na legislação aplicável.

Artigo 74.º
Outras Infraestruturas

Às infraestruturas de gás, rede de telecomunicações por cabo ou 
outras, caracterizadas por uma distribuição subterrânea, aplicam -se os 
condicionalismos das alíneas a) e b) do artigo 72.º  - Rede de Drenagem 
de Esgotos, do presente regulamento.

Artigo 75.º
Conjuntos arbóreos

Os espécimes que constituem os conjuntos arbóreos do Parque de José 
Guilherme e do Largo da Feira/Alameda do Dr. José Cabral não podem 
ser derrubados ou abatidos, a não ser por motivos de força maior decor-
rentes do seu próprio ciclo de vida ou do eventual perigo em que pessoas 
e bens sejam comprovadamente colocados pela sua manutenção.

Artigo 76.º
Heliporto e Zonas de Proteção

1 — Enquanto não for publicada a respetiva servidão aeronáutica, 
consideram -se as seguintes zonas de proteção, demarcadas na Planta 
de zonamento:

a) Zona 1 -Heliporto — zona de ocupação;
b) Zona 2 - superfície de desobstrução;
c) Zona 3 — superfície de desobstrução.

2 — Nas zonas referidas no número anterior, ficam sujeitos a parecer 
vinculativo da autoridade aeronáutica, o licenciamento ou autorização 
dos seguintes trabalhos e atividades:

a) A construção de edifícios ou instalação de equipamentos, tais como, 
postes, linhas aéreas de energia, independentemente das suas altitudes;

b) O lançamento para o ar de projeteis ou outros objetos suscetíveis 
de pôr em risco a segurança aeronáutica, bem como o lançamento de 
fogo -de -artifício, a projeção de luzes, a emissão de raios laser e outros, 
ou ainda produzir poeiras ou fumos suscetíveis de alterar as condições 
de visibilidade.

Artigo 77.º
Cemitério

Na proximidade do cemitério deverá ser respeitada uma faixa non-
-aedificandi de 10,0 metros, contados a partir dos seus limites.

CAPÍTULO VII

Disposições programáticas

Artigo 78.º
Definições e condições gerais a cumprir

1 — As disposições que constituem este capítulo destinam -se a es-
pecificar as condições programáticas a cumprir em planos de pormenor 
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e outros instrumentos de intervenção urbanística que disciplinarão os 
usos do solo em determinados perímetros dentro da área abrangida pelo 
Plano de Urbanização.

2 — Os planos que abranjam áreas referidas nos artigos seguintes 
obedecerão às condições aí especificamente estabelecidas para cada uma 
delas, e ainda a todas as restantes disposições do presente Regulamento 
que não contradigam aquelas, podendo instituir, salvo disposição taxativa 
em contrário, disciplina mais exigente que a estabelecida no presente 
Plano de Urbanização.

3 — Os planos deverão ter em conta o cadastro da propriedade, com 
vista ao maior equilíbrio possível de benefícios e encargos entre os vários 
proprietários abrangidos, devendo o município procurar proceder às 
perequações julgadas necessárias para alcançar o referido equilíbrio.

SECÇÃO I

Execução Programada

Artigo 79.º
Zonamento Operacional

Para efeitos de execução, o território integrado em solo urbano é 
dividido em duas categorias diferenciadas quanto à incidência de uma 
estrutura de suporte à ocupação urbana do solo:

a) Solo Urbanizado.
b) Solo urbanizável.

Artigo 80.º
Execução em Solo Urbanizado

1 — Em solo urbanizado a execução do PU processa -se, dominan-
temente, através da realização das operações urbanísticas previstas no 
RJUE.

2 — Excetuam -se do disposto no número anterior as situações para 
as quais o município venha a condicionar o aproveitamento urbanístico 
através de delimitação de unidades de execução, por se justificar que as 
intervenções sejam suportadas por uma solução de conjunto.

Artigo 81.º
Execução em Solo Urbanizável

1 — Os prédios ou a parte destes, situados em solo urbanizável, só 
são passiveis de aproveitamento urbanístico ou edificatório ao abrigo 
de unidades operativas de planeamento e gestão e unidades de execução 
delimitadas, ainda que por iniciativa dos interessados, em cumprimento 
das orientações e prioridades de concretização do presente plano.

2 — Excetua -se do disposto no número anterior a concretização dos 
seguintes tipos de operações urbanísticas:

a) As obras de conservação.
b) As obras de alteração.
c) As obras de reconstrução que não provoquem aumentos de área 

de construção.
d) As obras de edificação em parcelas localizadas nas faixas de solo 

urbanizável confinantes com via pública habilitante, desde que se trate 
de espaços de colmatação ou de prédios que possuam estrema comum 
com prédio onde já exista edificação em situação legal.

e) As operações urbanísticas que digam respeito a parcelas situadas em 
contiguidade com o solo urbanizado ou com áreas que tenham adquirido 
características semelhantes à deste, através de ações de urbanização ou 
edificação, e desde que a Câmara Municipal considere que as soluções 
propostas asseguram uma correta articulação formal e funcional com o 
solo urbanizado e não prejudicam o ordenamento urbanístico das áreas 
de solo urbanizável envolventes.

3 — Constituem instrumentos habilitantes das intervenções urbanís-
ticas referidas no ponto 1, do presente artigo, as seguintes figuras:

a) Operações urbanísticas em cumprimento de planos de pormenor 
eficazes.

b) Operações urbanísticas no âmbito de unidades de execução que 
cumpram as condições estabelecidas no número seguinte.

c) Instrumentos estabelecidos em programas de ação territorial que 
vierem a ser aprovados pelo município, de acordo com as disposições 
legais aplicáveis.

4 — A delimitação das unidades de execução referidas na alínea b) 
do número anterior tem de:

a) Abranger uma área suficientemente vasta para constituir um pe-
rímetro com características de unidade e autonomia urbanística e que 

possa cumprir os requisitos legais exigíveis, nomeadamente, procurando 
assegurar a justa repartição de benefícios e encargos pelos proprietários 
abrangidos.

b) Assegurar a coerência funcional e visual do espaço urbanizado, 
através da contiguidade dos seus limites externos com o solo urbanizado 
preexistente na extensão necessária a estabelecer uma correta articulação 
funcional e formal com este, ou através da demonstração, inequívoca, 
de que essa articulação é plenamente realizável, mesmo no caso de a 
localização da unidade de execução pretendida não permitir a contigui-
dade com o solo urbanizado, nos termos referidos.

c) Assegurar, no caso de a unidade de execução não abranger a to-
talidade de um polígono autónomo de solo urbanizável, que não fique 
inviabilizada, para as áreas remanescentes do referido polígono, a pos-
sibilidade de, por sua vez, se constituírem em uma ou mais unidades 
de execução que cumpram individualmente as condições estabelecidas 
nas alíneas anteriores.

5 — Não é condição impeditiva da delimitação de uma unidade de 
execução o facto de ela abranger um único prédio ou unidade cadastral, 
desde que cumpra, estritamente, as condições estabelecidas no número 
anterior.

6 — As soluções urbanísticas a adotar para as unidades de execução 
devem:

a) Prever espaços verdes de utilização coletiva com uma dimensão 
correspondente, no mínimo, a 10 % da área por elas abrangidas.

b) Garantir que a área de solo impermeabilizada nunca exceda 80 % 
da área abrangida pela unidade de execução.

c) Conter o alastramento urbano desordenado e casuístico.
d) Garantir a satisfação global das dotações em equipamentos para 

toda a área territorial abrangida, incorporando, quando possível, os 
défices dos espaços urbanos envolventes.

e) Qualificar o desenho urbano e o traçado do sistema viário secun-
dário articulando -o com o sistema viário principal.

Artigo 82.º
Unidades Operativas de Planeamento e Gestão

1 — As unidades operativas de planeamento e gestão compreendem 
as áreas de intervenção dos planos de pormenor a executar, bem como 
os polígonos territoriais estabelecidos como tal no presente plano ou 
que venham a ser delimitados pela Câmara Municipal.

2 — A delimitação da UOPG deve ser ajustada quando tal resulte 
da necessidade de conformar as unidades de execução ao cadastro 
de propriedade ou à rede viária, podendo igualmente ser alterados os 
limites da sua abrangência quando tal for justificado em sede de plano 
de urbanização ou de pormenor.

3 — As UOPG são dotadas de conteúdos programáticos que orientam 
e promovem a concretização do presente Plano no seu âmbito territorial, 
tendo como objetivos:

a) Promover o crescimento e desenvolvimento ordenado do territó-
rio, em sintonia com as prioridades que melhor sirvam o interesse do 
Concelho.

b) Garantir a dotação de áreas verdes e de utilização coletiva, equipa-
mentos e infraestruturas essenciais ao funcionamento do Concelho.

c) Promover a qualificação do desenho urbano através de soluções 
de conjunto.

4 — Os conteúdos programáticos referidos no número anterior con-
sistem na definição de linhas orientadoras de concretização da estratégia 
de planeamento urbanístico preconizado pelo RPDM e de medidas e 
ações destinadas a operacionalizar a execução deste, no âmbito espacial 
das Unidades Operativas de Planeamento e Gestão, nomeadamente no 
que respeita a:

a) Objetivos programáticos que contêm o programa de intervenção.
b) Condições e parâmetros urbanísticos, com recurso a disposições 

de conformação do desenho urbano.
c) Formas de execução, com a definição dos sistemas e dos instrumen-

tos de execução a utilizar ou a aplicar e a programação temporal.

5 — A execução das UOPG pode materializar -se através da utilização 
isolada ou articulada dos seguintes instrumentos de execução:

a) Planos de Pormenor;
b) Unidades de Execução.

6 — Os instrumentos de execução a que se refere o número anterior 
podem reportar -se à totalidade ou a parte das UOPG delimitadas na 
planta de zonamento — Programação e Execução.

7 — O município pode autorizar, em área abrangida por UOPG, opera-
ções urbanísticas avulsas, quando digam respeito a parcelas situadas em 
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contiguidade com zona urbanizada ou com áreas que tenham adquirido 
características semelhantes àquelas através de ações de urbanização ou 
edificação e desde que o município considere que as soluções propostas 
asseguram uma correta articulação formal e funcional com a zona urbani-
zada e não prejudicam o ordenamento urbanístico da área envolvente.

Artigo 83.º
Programação Estratégica da Execução do Plano

1 — A programação da execução do presente Plano será determinada 
pela Câmara Municipal através da aprovação de programas anuais de 
concretização das ações e prioridades de desenvolvimento urbanístico, 
em acordo com as UOPG identificadas na planta de zonamento — Pro-
grama de Execução, ou de outras que venham ser delimitadas, definindo 
instrumentos de execução necessários à sua concretização.

2 — A programação da execução do plano deve privilegiar as se-
guintes intervenções:

a) As que, contribuindo para a concretização dos objetivos enunciados 
no artigo 2.ºdo Regulamento da RPDM, possuam caráter estruturante 
no ordenamento do território e sejam catalisadoras do desenvolvimento 
do concelho.

b) As de consolidação e qualificação do solo urbano.
c) As de proteção e valorização da estrutura ecológica.
d) As que permitam a disponibilização de solo para equipamentos 

de utilização coletiva, espaços verdes e infraestruturas necessários à 
satisfação das carências detetadas.

e) As de expansão dos tecidos existentes, quando incorporem ações 
de qualificação morfológica e funcional dos aglomerados ou quando 
seja necessária a oferta de solo urbanizado.

CAPÍTULO VIII

Unidades operativas de planeamento e gestão

Artigo 84.º
Delimitação e Identificação

As UOPG demarcam áreas de intervenção identificadas na planta de 
zonamento que exigem níveis de planeamento mais detalhados, cujas 
regras e conteúdos programáticos encontram -se definidas nos artigos 
seguintes.

Artigo 85.º
Zona Desportiva de Paredes

1 — Objetivos programáticos:
a) Com uma área aproximada de 22 hectares, destina -se à ocupação 

de equipamentos desportivos e edifícios de apoio, designadamente de 
restauração e bebidas de apoio.

2 — Formas de execução:
a) A execução desta UOPG deve ser enquadrada por plano de ur-

banização, plano de pormenor ou unidade de execução, que define as 
unidades operativas a considerar.

Artigo 86.º
Mecanismos de perequação

1 — A aplicação dos mecanismos de perequação compensatória ins-
tituídos pelo RJIGT ocorre em qualquer das seguintes situações:

a) Nos Planos de Pormenor;
b) Nas Unidades de Execução que venham a ser delimitadas pela 

Câmara Municipal nos termos da legislação aplicável.

2 — A Câmara Municipal, pode ainda, e tendo como finalidade a ob-
tenção de meios financeiros adicionais para a realização de infraestrutu-
ras urbanísticas e para o pagamento de indemnizações por expropriação, 
instituir um fator de equidade para as operações urbanísticas não inclu-
ídas no número anterior, a integrar na taxa municipal de urbanização, 
em função da área de construção admitida para o prédio e das cedências 
gerais efetivadas, tendo como referencia o índice médio e a área de 
cedência média da zona homogénea em que se integra a operação.

3 — A aplicação do mecanismo perequativo referido no número 
anterior deve ser condicionada aos objetivos estratégicos do Plano, não 
devendo contrariar as intenções de consolidação dos tecidos urbanos 
existentes.

4 — Os mecanismos de perequação a aplicar nas unidades de execu-
ção e planos de pormenor, são os definidos no RJIGT, nomeadamente o 
índice médio de utilização, Imu, a cedência média, Cm, e a repartição 
dos custos de urbanização.

5 — Os valores do índice médio de utilização são os definidos nos 
parâmetros urbanísticos para cada UOPG.

6 — A cedência média é a mesma para as diversas UOPG estabele-
cidas pelo Plano ou para as Unidades de Execução, tomando o valor 
de 0,60.

Artigo 87.º
Aplicação

1 — É fixado para cada um dos prédios abrangidos pelas UOPG 
e Unidades de Execução, um direito abstrato de construir dado pelo 
produto do índice médio de construção pela área do respetivo prédio, 
que se designa por edificabilidade média.

2 — A edificabilidade de cada prédio é a estabelecida pelos instrumen-
tos de execução eficazes a elaborar no âmbito das UOPG ou Unidades de 
Execução, tendo como referência o estabelecido na Planta de Zonamento 
e nos conteúdos programáticos respetivos.

3 — Quando a edificabilidade do terreno, definida no respetivo instru-
mento de execução for superior à média, o proprietário deve ceder, para 
integração no domínio privado do Município, a parcela ou parcelas de 
terreno que comportem esse excesso de capacidade construtiva.

4 — Quando a edificabilidade for inferior à média, o proprietário 
deve ser compensado nos termos do disposto no RJIGT.

5 — Em alternativa às medidas de compensação estabelecidas nos 
números 3 e 4 do presente artigo, é admitida a compra e venda do Imu 
nos termos do RJIGT, desde que realizada na área abrangida pela UOPG, 
Plano de Pormenor ou Unidade de Execução em causa.

6 — Quando o proprietário ou promotor, podendo realizar a edi-
ficabilidade média no seu prédio, não o queira fazer, não há lugar à 
compensação a que se refere o n.º 4 do presente artigo.

7 — Quando a área de cedência efetiva for superior ou inferior à ce-
dência média, deve verificar -se a compensação nos termos do RJIGT.

CAPÍTULO IX

Disposições finais

Artigo 88.º
Projetos de interesse público municipal

1 — Em projetos de interesse público municipal, incluindo inter-
venções no âmbito da habitação social (ou do IHRU, IP), admite -se, 
especificamente para a área onde o projeto se insere, um índice máximo 
de utilização do solo superior em 50 % ao índice previsto e uma altura 
de edificação superior em um piso à máxima permitida.

2 — Em casos excecionais, tecnicamente fundamentados e como 
tal reconhecidos pela Câmara Municipal, poderá a altura da edificação 
exceder em dois pisos a máxima permitida para a área onde o projeto 
se integra, não podendo exceder o índice máximo de utilização do solo 
previsto no número anterior.

3 — Em nenhum caso pode ser excedido o índice máximo de utili-
zação de 1,9 m2/m2 e a altura da edificação de oito pisos acima da cota 
de soleira (8).

Artigo 89.º
Entrada em Vigor

A presente alteração por adaptação do Plano de Urbanização da Ci-
dade de Paredes entra em vigor no dia seguinte ao da sua publicação 
no Diário da República.

ANEXO N.º 1

Definições e conceitos
Para efeitos de interpretação e de aplicação do presente plano são 

adotados os conceitos técnicos de ordenamento estabelecidos no De-
creto — Regulamentar n.º 9/2009, de 29 de maio e os conceitos, as 
definições e as siglas seguintes:

Área de impermeabilização — corresponde ao somatório da área 
de implantação dos edifícios de qualquer tipo e das áreas de solos pa-
vimentados com materiais impermeáveis ou que propiciem o mesmo 
efeito, designadamente em arruamentos, estacionamentos, equipamentos 
desportivos e logradouros.
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Área edificada consolidada em solo rural — corresponde a uma área 
que se encontra estabilizada em termos de infraestruturação, energia 
elétrica e via pública pavimentada com largura mínima de 4 metros, e 
edificada em, pelo menos, dois terços da área do seu perímetro, cor-
respondendo a uma linha poligonal fechada que, englobando todos os 
edifícios que não distem mais de 50 metros entre si, delimite a menor 
área possível, a qual consta do Plano Municipal de Defesa da Floresta 
Contra Incêndio (PMDFCI).

Área total do terreno — corresponde ao somatório das áreas de um 
prédio, ou prédios, qualquer que seja o uso preconizado do solo sobre 
o qual incide a operação urbanística.

Área potencial — Área cujo potencial geológico carece de um apro-
fundar do seu conhecimento, tendo em vista as funções desempenhadas 
pelos recursos geológicos ou sitas em unidade geológica em que os 
estudos existentes, ou a realizar, possibilitam inferir a existência de 
recursos passíveis de exploração sendo esta previsível ou até pretendida. 
Em alguns casos, estas áreas foram já objeto, ou é previsível que o sejam, 
de contratos de pesquisa e prospeção.

Área de salvaguarda de exploração — Área de reconhecido potencial 
geológico passível de dar origem a diferentes figuras que possibilitem 
o aproveitamento direto dos recursos geológicos existentes, em função 
do critério de necessidade e ou oportunidade.

Área de recuperação — Área abandonada como resultado do termo da 
exploração ou outra qualquer causa, que deverá ser objeto de medidas 
de recuperação paisagística, nos termos da legislação em vigor, tendo 
em vista a requalificação dos terrenos para o uso florestal ou outro 
compatível com a vocação dominante dos solos adjacentes.

CAOP — Carta Administrativa Oficial de Portugal (Versão 2012.1).
Comércio — engloba as atividades consideradas na Classificação das 

Atividades Económicas (CAE), conforme legislação aplicável.
EEM — Estrutura Ecológica Municipal
Escritório — engloba as instalações destinadas às atividades consi-

deradas na CAE, conforme legislação aplicável.
Espaço de colmatação — Espaço não edificado, localizado entre 

edifícios existentes e licenciados (preexistentes), que não distem mais 
de 50 metros entre si, situados na mesma frente urbana.

Espécies exóticas — são espécies que vivem fora da área de distribui-
ção nativa, que tenha sido introduzida de forma acidental ou intencional 
pela atividade humana, podendo ou não ser prejudicial para o ecossistema 
em que é introduzido.

G.A.P — Gabinete de Arqueologia e Património
Habitação coletiva — é o imóvel destinado a alojar mais do que um 

agregado familiar, independentemente do número de pisos e servido por 
circulações comuns entre os vários fogos e a via pública.

Habitação tipo unifamiliar — é o imóvel destinado a alojar até dois 
agregados familiares.

Habitação unifamiliar — é o imóvel destinado a alojar um agregado 
familiar.

Indústria — é a atividade considerada na CAE, conforme legislação 
aplicável.

Património arqueológico — enquanto fonte da memória coletiva e 
instrumento de estudo histórico e científico, é constituído por todos os 
vestígios, bens e outros indícios da existência do homem no passado, 
cuja preservação e estudo permitam traçar a história da humanidade e a 
sua relação com o ambiente e cuja principal fonte de informação resulta 
de escavações, de descobertas e de outros métodos de pesquisa relacio-
nados com o homem e o ambiente que o rodeia. Integram o património 
arqueológico estruturas, construções, agrupamentos arquitetónicos, 
sítios valorizados, bens imóveis e monumentos de outra natureza, bem 
como o respetivo contexto, quer estejam localizados no solo ou em 
meio submerso.

PMDFCI — Plano Municipal de Defesa da Floresta Contra Incên-
dios;

PROFT — Plano Regional de Ordenamento Florestal do Tâmega.
Obras de construção — as obras de criação de novas edificações.
Obras de reconstrução — as obras de construção subsequentes à 

demolição total ou parcial de uma edificação preexistente, das quais 
resulte a reconstituição da estrutura das fachadas, da altura da fachada 
e do número de pisos, no mesmo local.

Obras de alteração — as obras de que resulte a modificação das 
características físicas de uma edificação preexistente ou sua fração, 
designadamente a respetiva estrutura resistente, o número de fogos ou 
divisões interiores, ou a natureza e cor dos materiais de revestimento 
exterior, sem aumento da área de pavimento ou de implantação ou da 
cércea.

Obras de conservação — as obras destinadas a manter uma edifi-
cação nas condições preexistentes à data da construção, reconstrução, 
ampliação ou alteração, designadamente as obras de restauro, reparação 
ou limpeza.

RAN — Reserva Agrícola Nacional
REN — Reserva Ecológica Nacional

RJIGT — Regime Jurídico dos Instrumentos de Gestão Territorial
Semicave — Pelo menos uma das fachadas da cave não está enter-

rada.
Serviço — engloba as atividades consideradas na CAE, e demais 

legislação aplicável.
SRH — Sub -região homogénea.
UOPG — Unidades Operativas de Planeamento e Gestão

Identificadores das imagens e respetivos endereços do sítio do SNIT
(conforme o disposto no artigo 14.º da Portaria n.º 245/2011)
25243 — http://ssaigt.dgterritorio.pt/i/Planta_de_zonamento_25243_1.jpg
25245 — http://ssaigt.dgterritorio.pt/i/Planta_de_zonamento_25245_2.jpg
25247 — http://ssaigt.dgterritorio.pt/i/Planta_de_condicionantes_25247_3.jpg
25249 — http://ssaigt.dgterritorio.pt/i/Planta_de_condicionantes_25249_4.jpg

608038013 

 MUNICÍPIO DE PONTA DO SOL

Aviso n.º 9638/2014
Em cumprimento do disposto no artigo 37.º da Lei n.º 12 -A/2008, de 

27 de fevereiro, torna -se público que cessaram, por motivo de aposenta-
ção, a relação jurídica de emprego público os seguintes trabalhadores:

João Gomes Jardim Júnior — Assistente Operacional — com efeitos 
a partir de 01 -10 -2013.

António Amaro da Silva Campanário — Assistente Operacio-
nal — com efeitos a partir de 01 -12 -2013.

João da Silva Jardim — Assistente Operacional — com efeitos a 
partir de 01 -03 -2014.

Manuel Rodrigues Nunes — Encarregado Operacional — com efeitos 
a partir de 01 -04 -2014.

27 de maio de 2014. — O Vereador dos Recursos Humanos, José 
Inácio dos Santos Silva.

308012993 

 MUNICÍPIO DE SABROSA

Aviso n.º 9639/2014

Nomeações em comissão de serviço

Chefe de Gabinete do Gabinete de Apoio à Presidência,
Adjunto do Gabinete de Apoio

à Presidência, e Secretário do Gabinete de Apoio à Vereação
José Manuel de Carvalho Marques, Presidente da Câmara Municipal 

de Sabrosa, no uso da faculdade da competência prevista na alínea a), 
do n.º 1, do artigo 42.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, o Re-
gime Jurídico das Autarquias Locais, das Entidades Intermunicipais 
e do Associativismo Autárquico (RJALEIAA), nomeia Isabel Maria 
Martins Rodrigues de Freitas, Técnico Superior desta Câmara Muni-
cipal, portadora do Cartão de Cidadão n.º 6625584 e com o número 
de identificação fiscal 186028334, como Chefe de Gabinete de Apoio 
à Presidência, à qual corresponde a remuneração de 90 % da remu-
neração base do vereador a tempo inteiro, nos termos do n.º 1, do 
artigo 43.º do diploma acima mencionado, nomeia Ana Raquel Miranda 
Gouveia Lopes, Técnico Superior desta Câmara Municipal, portadora 
do Cartão de Cidadão n.º 10572508 e com o número de identificação 
fiscal 200795775, como Adjunto do Gabinete de Apoio à Presidência, 
à qual corresponde a remuneração de 80 % da remuneração base do 
vereador a tempo inteiro, nos termos do n.º 2, do artigo 43.º do diploma 
acima mencionado, Ana Cristina Fernandes da Conceição Pinto, Téc-
nico Superior desta Câmara Municipal, portadora do Cartão de Cidadão 
n.º 6277692 e com o número de identificação fiscal 149878117, como 
Secretário do Gabinete de Apoio à Vereação, à qual corresponde a re-
muneração de 60 % da remuneração base do vereador a tempo inteiro, 
nos termos do n.º 3, do artigo 43.º do diploma acima mencionado. Estas 
nomeações têm efeitos a partir do dia 9 de outubro 2013.

11 de outubro de 2013. — O Presidente da Câmara Municipal de 
Sabrosa, José Manuel de Carvalho Marques, Dr.

308032002 
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 MUNICÍPIO DE SANTARÉM

Aviso n.º 9640/2014
Em cumprimento da alínea d) do artigo 37 da Lei n.º 12 -A/2008, de 

27/02, torna -se público que o contrato de trabalho em funções públicas 
por tempo indeterminado, celebrado com Luísa Ovídeo de Carvalho 
Soares, Assistente Operacional (área de Serviços Gerais), cessou a 24 
de junho de 2014, no seguimento de um processo disciplinar.

18 de julho de 2014. — A Vereadora, Susana Cristina Coelho da 
Silva Pita Soares.

308031696 

 MUNICÍPIO DE SETÚBAL

Aviso n.º 9641/2014

Plano de pormenor da frente ribeirinha de Setúbal
André Martins, vereador da Câmara Municipal de Setúbal:
Faz público que, nos termos da alínea d ) do n.º 4 do artigo 148.º do 

Decreto -Lei n.º 380/99, de 22 de setembro, alterado e republicado pelo 
Decreto -Lei n.º 46/2009, de 20 de novembro, e posteriormente alterado 
pelo Decreto -Lei n.º 2/2011, de 6 de janeiro, do qual consta o Regime 
Jurídico dos Instrumentos de Gestão Territorial, que a Assembleia Mu-
nicipal de Setúbal deliberou em sessão ordinária realizada em 27 de 
junho de 2014, aprovar o plano de pormenor da frente ribeirinha de 
Setúbal, incluindo o Regulamento, planta de implantação e planta de 
condicionantes, que se publicam em anexo, à escala 1:2 000 e à escala 
1: 5 000 respectivamente.

Mais se torna público que aquela deliberação da Assembleia Municipal 
foi tomada, de acordo com o n.º 1 do artigo 79.º do Regime Jurídico dos 
Instrumentos de Gestão Territorial, nos termos da proposta apresentada 
pela Câmara Municipal de Setúbal aprovada na sua reunião n.º 12/2010, 
em 21 de junho de 2010, através da deliberação n.º 278/10.

Nos termos do artigo 83.º -A e do n.º 2 do artigo 150.º do citado 
Regime Jurídico dos Instrumentos de Gestão Territorial, torna -se 
público que o plano de pormenor da frente ribeirinha de Setúbal pode 
ser consultado na página da internet da Câmara Municipal de Setúbal 
(http://www.mun -setubal.pt).

9 de julho de 2014. — O Vereador, André Martins.

Ata

(extrato)

Sessão ordinária da Assembleia Municipal de Setúbal

Realizada em 27 de junho de 2014
Foi aprovada por maioria a deliberação n.º 278/10 — Proposta 

n.º 03/2010 — Aprovação do Plano de Pormenor da Frente Ribeirinha 
de Setúbal, Proc. 7.2.1.13.92.

A proposta foi aprovada com 18 votos a favor dos Srs. Deputados 
da CDU, e 1 da AC, e 6 votos contra do PS, 5 do PSD/CDS -PP e 2 do 
BE.

O Presidente da Mesa, Rogério da Palma Rodrigues.

CAPÍTULO I

Disposições gerais

Artigo 1.º
Âmbito territorial, classificação e objetivos

1 — O Plano de Pormenor de Frente Ribeirinha de Setúbal, adiante 
designado por Plano, elaborado ao abrigo do Decreto -Lei n.º 380/99, de 
22 de setembro alterado e republicado pelo Decreto -Lei n.º 316/2007, 
de 19 de setembro (adiante designado por RJIGT) e do Decreto -Lei 
n.º 314/2000, de 2 de dezembro, tem por objeto a ocupação, uso e trans-
formação do solo urbano, na área delimitada na planta de implantação, 
com as seguintes confrontações principais:

Norte — Fachadas Norte da Av. Luísa Todi, Norte da urbanização 
da Saboaria e EN 10 -4;

Sul — Rio Sado;
Nascente — Limite nascente da Doca das Fontaínhas;
Poente — Praia de Albarquel.

2 — O Plano é constituído por solo urbanizado e por solo afeto à 
estrutura ecológica.

3 — O Plano tem como objetivos a requalificação urbana da Frente 
Ribeirinha de Setúbal.

4 — Para a prossecução dos objetivos enunciados no número anterior, 
o Plano procede à transformação da situação fundiária da sua área de 
intervenção.

Artigo 2.º
Conformidade com o Plano Diretor Municipal

1 — Para a área de intervenção do Plano encontra -se em vigor o Plano 
Diretor Municipal de Setúbal, adiante designado por PDM, ratificado 
pela Resolução de Conselho de Ministros n.º 65/94, publicada no Diário 
da República, 1.ª série -B, n.º 184, de 10 de agosto de 1994.

2 — A planta de implantação altera a classificação da área portuária 
constante da planta de ordenamento do PDM.

Artigo 3.º
Conteúdo documental

1 — O Plano é constituído por:
a) Regulamento;
b) Planta de implantação, que contém o desenho urbano, a identifica-

ção dos edifícios propostos, o quadro síntese dos parâmetros urbanísticos 
aplicáveis ao edificado novo, a delimitação da zona mista para efeitos 
da aplicação do Regulamento Geral do Ruído bem como as medidas 
de redução do ruído;

c) Planta de condicionantes.

2 — O Plano é acompanhado por:
a) Relatório e respetivos anexos:
a1) Relatório Ambiental;
a2) Estudo de Ruído;

b) Peças desenhadas:
b1) Extrato da carta de ordenamento do PDM;
b2) Planta da situação existente, com indicação das licenças, autori-

zações e informações prévias em vigor;
b3) Planta de cadastro com indicação de edifícios a manter e a de-

molir;
b4) Planta de reparcelamento que suporta as operações de transfor-

mação fundiária previstas;
b5) Planta de tráfego;
b6) Perfis longitudinais e transversais de arruamentos;
b7) Planta de estrutura verde;
b8) Fichas de caracterização do edificado novo;

c) Programa de execução e plano de financiamento;
d ) Lista de proprietários.

Artigo 4.º
Definições

Para efeitos do Plano, são adotadas as seguintes definições:
a) Alinhamentos arbóreos — o conjunto de árvores plantadas segundo 

um eixo definindo, uma direção;
b) Área bruta de construção (abc) — é o valor numérico, expresso em 

m2, resultante do somatório das áreas de todos os pavimentos, acima e 
abaixo do solo, medidas pelo extradorso das paredes exteriores incluindo 
comunicações verticais e varandas e com exclusão de:

Sótão não habitável;
Áreas destinadas a estacionamento;
Áreas técnicas;
Galerias exteriores, arruamentos e outros espaços livres de uso público 

cobertos pela edificação;
Terraços situados no último piso;

c) Áreas permeáveis — áreas de revestimento vegetal potencial, não 
pavimentadas;

d ) Cércea — dimensão vertical da construção, medida a partir do 
ponto da cota média do terreno marginal ao alinhamento da fachada até 
à linha superior do beirado, platibanda ou guarda do terraço, incluindo 
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andares recuados, mas excluindo acessórios: chaminés; casa de máquinas 
de ascensores, depósitos de água, etc.;

e) Cota de soleira — demarcação altimétrica do nível do pa-
vimento da entrada principal do edifício. Quando o edifício se 
situa entre dois arruamentos a diferentes níveis com entradas em 
ambos, deve ser claramente indicado aquela que se considera a 
entrada principal;

f ) Equipamento — edificações onde se localizam atividades desti-
nadas à prestação de serviços de interesse público imprescindíveis à 
qualidade de vida das populações

g) Índice de utilização bruto (IUB) — é o multiplicador urbanístico 
correspondente ao quociente entre o somatório da abc, excluindo 
as áreas afetas a equipamentos públicos, e o somatório das áreas 
dos prédios abrangidos pelo reparcelamento, numa dada unidade de 
execução;

h) Índice perequativo — é o quociente entre o somatório da ABC, 
excluindo as áreas afetas a equipamentos de iniciativa e uso públicos 
bem como as áreas a atribuir ao Município para integrar o seu domínio 
privado a título de compensação pelos custos de execução do plano, e o 
somatório das áreas dos prédios abrangidos pelo reparcelamento, numa 
dada unidade de execução;

i) Lote — é a área do terreno resultante de uma operação de loteamento 
licenciada nos termos da legislação aplicável;

j) Maciço arbóreo — o conjunto de árvores plantadas que não define 
uma direção;

k) Obras de alteração — obras de que resulte a modificação das 
características físicas de uma edificação existentes ou sua fração, 
designadamente a respetiva estrutura resistente, o número de fogos ou 
divisões interiores, ou a natureza e cor dos materiais de revestimento 
exterior, sem aumento da área de pavimento ou de implantação ou 
da cércea;

l ) Obras de ampliação — obras de que resulte o aumento da área de 
pavimento ou de implantação, da cércea ou do volume de uma edifi-
cação existente;

m) Obras de beneficiação — obras que têm por fim a melhoria do 
desempenho de uma construção, sem alterarem a estrutura e o desenho 
existente;

n) Obras de consolidação — obras que visem o reforço dos elementos 
estruturais, com eventual substituição parcial de algum, sem alterar o 
esquema funcional e estrutural do edifício;

o) Obras de construção — obras de criação de novas edificações;
p) Obras de demolição — obras de destruição, total ou parcial, de 

uma edificação existente;
q) Obras de manutenção — conjunto de operações preventivas desti-

nadas a manter em bom funcionamento, quer uma edificação como um 
todo, quer cada uma das suas partes constituintes;

r) Obras de reabilitação — obras que visam adequar e melhorar as 
condições de desempenho de um edifício, com eventual reorganização 
do espaço interior, mantendo o esquema estrutural básico e o aspeto 
exterior original;

s) Obras de reconstrução — obras de construção subsequente à de-
molição total ou parcial de uma edificação existente, das quais resulte 
a manutenção ou a reconstituição da estrutura das fachadas, da cércea 
e do número de pisos;

t) Parcela — área delimitada nas fichas de caracterização do edificado 
novo, suscetível de construção imediatamente ou através de operação 
de loteamento;

u) Património de interesse paisagístico — todo o conjunto de 
vegetação com interesse botânico e ou ornamental que apresenta 
grande desenvolvimento relativamente a outros elementos da mesma 
espécie;

v) Estabelecimentos hoteleiros — empreendimentos turísticos clas-
sificados como hotéis, pensões, pousadas, estalagens, motéis e hotéis-
-apartamentos;

Artigo 5.º
Normas supletivas

As regras estabelecidas no PDM, bem como outros regulamentos 
incidentes na área de intervenção, são aplicáveis em tudo o que não for 
previsto no presente Plano.

Artigo 6.º
Vinculação

O Plano é um instrumento normativo de natureza regulamentar, de 
cumprimento vinculativo para todas as entidades públicas e particula-
res, em quaisquer ações ou atividades que tenham por objeto o uso e a 
transformação do solo e a intervenção no edificado.

CAPÍTULO II

Das servidões administrativas e outras restrições 
de utilidade pública

Artigo 7.º
Servidões e restrições

As servidões administrativas e outras restrições de utilidade pública 
estão assinaladas na Planta de Condicionantes e são as seguintes:

a) Parque Natural da Arrábida;
b) Rede Natura — sítio Arrábida -Espichel;
c) Reserva Ecológica Nacional (REN);
d ) Domínio Hídrico;
e) Área de jurisdição da Administração do Porto de Setúbal;
f ) Imóveis classificados e em vias de classificação e zonas de proteção:
i) Edifício do Centro Distrital de Solidariedade e Segurança Social de 

Setúbal, classificado como monumento de interesse público pela Portaria 
n.º 664/2012, de 7 de novembro e respetiva zona de proteção;

ii) Edifício do «Grande Salão de Recreio do Povo», classificado como 
imóvel de interesse público pelo Decreto n.º 28/82, de 26 de fevereiro 
e respetiva zona de proteção;

iii) Zona especial de proteção publicada no D. G., 2.ª série, n.º 176, 
de 27 de julho de 1962, do Castelo São Filipe, classificado como Monu-
mento Nacional pelo Decreto n.º 23007, de 30 de agosto de 1933;

iv) Zona de proteção da Igreja de São Julião, Matriz de Setúbal, clas-
sificada como Monumento Nacional por Decreto de 16.10.1910;

v) Zona de proteção da Fábrica Romana da Salga, classificada como 
Imóvel de Interesse Público pelo Decreto n.º 26 -A/92, de 1 de junho;

vi) Zona de proteção do Chafariz da Praça Teófilo Braga (antigo 
Largo da Anunciada), classificado como Imóvel de Interesse Público 
pelo Decreto n.º 129/77, de 22 de setembro;

vii) Zona de proteção do Pelourinho de Setúbal, classificado como 
Monumento Nacional por Decreto de 16 de junho de 1910;

viii) Muralhas de Setúbal, em vias de classificação, por Despacho de 
27.03.1992 e respetiva Zona de Proteção.

g) Proteção a edifícios escolares;
h) Proteção a faróis;
i) Proteção aos nós rodoviários desnivelados.

Artigo 8.º
Regime

A ocupação, uso e transformação do solo nas áreas abrangidas pelas 
servidões e restrições referidas no artigo anterior, obedecem ao disposto 
na legislação aplicável cumulativamente com as disposições do Plano 
que com elas sejam compatíveis.

CAPÍTULO III

Da implantação

SECÇÃO I

Disposições gerais
Artigo 9.º

Património arqueológico
1 — Nos projetos enquadrados pelo Plano devem ser adotadas ações 

de salvaguarda do património arqueológico, sob forma de trabalhos 
arqueológicos de acompanhamento da obra, levantamento, sondagem 
ou escavação, que permitam o registo, estudo, recolha e salvaguarda de 
todos os vestígios materiais conservados no subsolo e sujeitos a impactos 
potencialmente destrutivos.

2 — As ações referidas no número anterior incidem sobre todos os 
trabalhos que impliquem o revolvimento ou remoção de terras, nomea-
damente a implantação de fundações, a construção de caves e áreas de 
estacionamento subterrâneo, a construção de eixos viários desniveladas 
e ações de arborização.

Artigo 10.º
Categorias

A área do Plano subdivide -se nas seguintes categorias, assinaladas 
na planta de implantação:

a) Áreas «non aedificandi»;
b) Edificado;
c) Área pública.
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Artigo 11.º
Demolições

Os edifícios a demolir para efeitos de execução do Plano encontram -se 
assinalados na planta de cadastro.

Artigo 12.º
Materiais e cores

A Câmara Municipal de Setúbal deve definir os materiais e cores, caso 
a caso, em função dos utilizados na respetiva envolvência.

Artigo 13.º
Ruído

1 — Para efeitos da aplicação do Regulamento Geral do Ruído, apro-
vado pelo Decreto -Lei n.º 9/2007, de 17 de janeiro, a área do plano é 
classificada como zona mista.

2 — Nas áreas em que se verificam níveis de ruído diurno superiores 
a 65 decibéis e noturno superiores a 55 decibéis (principalmente as áreas 
envolventes à Av. Luísa Todi, à Av. Jaime Rebelo, à Rua Amália Rodri-
gues, à R. da Saúde, à Rua dos Trabalhadores do Mar e à Rua ocidental 
do Mercado) devem ser adotadas as seguintes medidas corretivas dessas 
inconformidades com o Regulamento Geral do Ruído, assinaladas na 
planta de implantação:

a) Av. Luísa Todi:
i) Redução da velocidade de circulação para 40 km/h;
ii) Redução da velocidade de circulação para 30 km/h, nos troços 

de viragem;
iii) Repavimentação da via para um piso mais poroso (pavimento com 

camada de desgaste em betuminoso modificado com borracha);
iv) Via junto às habitações exclusiva a BUS.

b) Av. Jaime Rebelo, Rua Amália Rodrigues e R. da Saúde:
i) Redução da velocidade de circulação para 40 km/h;
ii) Repavimentação da via para um piso mais poroso (pavimento com 

camada de desgaste em betuminoso modificado com borracha);

c) Áreas envolventes à R. dos Trabalhadores do Mar, R. Ocidental do 
Mercado, Lg. José Afonso, R. Cláudio Lagrange, R. Teotónio Bahia, R. 
do Gás; R. João de Deus e R. José Augusto dos Santos:

i) Redução da velocidade de circulação para 30 km/h;
ii) Repavimentação da via para um piso mais poroso (pavimento com 

camada de desgaste em betuminoso modificado com borracha).

SECÇÃO II

Do edificado

Artigo 14.º
Subcategorias e usos

1 — O edificado integra as seguintes subcategorias, assinaladas na 
planta de implantação:

a) Existente;
b) Áreas de ampliação;
c) Edificado novo;
d ) Edificado a reconverter.

2 — Em todos os edifícios existentes ou propostos na área do Plano 
são permitidos os usos de habitação, comércio, serviços, equipamentos, 
armazéns, bem como estabelecimentos hoteleiros.

3 — Nos edifícios propostos, os usos referidos no número anterior 
obedecem ao disposto nas fichas de caracterização do edificado novo, 
adiante designadas por fichas.

4 — O uso de equipamentos não é suscetível de alteração.

Artigo 15.º
Edificado existente

No edificado existente aplica -se o disposto no Plano Diretor Mu-
nicipal.

Artigo 16.º
Áreas de ampliação

1 — Nas áreas de ampliação são autorizadas obras de construção 
contíguas com os edifícios adjacentes.

2 — A cércea das novas edificações criadas não pode ser superior à 
da edificação adjacente.

Artigo 17.º
Edificado novo

1 — No edificado novo são permitidas obras de construção sujeitas 
ao disposto nos números seguintes.

2 — O número de pisos, a cota de soleira, a altura das fachadas, o 
polígono de implantação com pontos coordenados e a profundidade de 
empena, estão estabelecidos nas fichas.

3 — Os pontos coordenados e as cotas de soleira constantes das fichas 
podem ser objeto de ajustamento na fase de projeto de execução.

4 — A construção no prédio com o número de cadastro 1 está con-
dicionada a parecer favorável prévio da entidade com jurisdição sobre 
o Sítio Arrábida -Espichel da Rede Natura, sendo admissíveis todos os 
usos com exceção do habitacional e não podendo exceder os seguintes 
parâmetros:

a) Área bruta de construção máxima: 5000 m2;
b) Área máxima de impermeabilização: 3000 m2;
c) Cércea máxima: 11 m.

5 — Nos edifícios a demolir para efeitos de construção de edificado 
novo, enquanto tal não se verificar, admitem -se obras de reabilitação, 
manutenção e consolidação.

Artigo 18.º
Edificado a reconverter

1 — O edificado a reconverter corresponde ao Forte de Albarquel.
2 — No Forte de Albarquel são permitidos usos compatíveis com o 

domínio público marítimo, designadamente, usos turísticos ou equipa-
mentos de utilização coletiva.

Artigo 19.º
Servidões de uso público

As servidões de uso público estão assinaladas na planta de implantação 
e na planta de reparcelamento.

SECÇÃO III

Da área pública

Artigo 20.º
Constituição

A área pública subdivide -se, conforme assinalado na planta de im-
plantação, em:

a) Estrutura verde;
b) Arruamentos e espaços pedonais;
c) Areal a requalificar;
d ) Área envolvente da Doca das Fontaínhas;
e) Área da Avenida Luísa Todi.

SUBSECÇÃO I

Da estrutura verde

Artigo 21.º
Disposições gerais

1 — Na estrutura verde, representada na planta de estrutura verde, 
apenas são admitidas construções em estruturas ligeiras, preferencial-
mente amovíveis, desde que inseridas em áreas de fruição pública e 
destinadas a apoiar atividades de recreio e lazer.

2 — As intervenções na estrutura verde devem ser orientadas no 
sentido da adoção de medidas de conservação da água e do solo, com 
a definição em projeto de ações relativas à preservação ou melhora-
mento dos solos existentes, da permeabilidade e da correta dinâmica 
dos sistemas de água.

3 — O revestimento vegetal a utilizar nas áreas permeáveis deve 
ser constituído predominantemente por plantas vivazes adaptadas às 
condições edafo -climáticas da área onde se insere o Plano.

4 — As árvores a plantar na área do Plano devem apresentar estrutura 
idêntica ao desenvolvimento natural da espécie, com um perímetro à 
altura do peito (PAP) nunca inferior a 18 cm.
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5 — As árvores e arbustos têm crescimento livre de modo a man-
terem a sua forma natural, com exceção, no caso dos arbustos para a 
instalação de sebes.

6 — Sempre que se encontrem definidos alinhamentos e maciços 
arbóreos em áreas permeáveis, passeios ou estacionamentos, devem os 
mesmos ser interpretados como orientadores para a plantação de novos 
alinhamentos e maciços.

7 — As redes de rega e de drenagem a instalar terão que estar de 
acordo com as normas e especificações técnicas definidas pela Câmara 
Municipal de Setúbal.

8 — Na introdução e no melhoramento de solos orgânicos não pode 
ser utilizada turfa.

9 — Quaisquer intervenções em locais com árvores existentes e a 
preservar têm que ser, na sua execução, acompanhadas de medidas 
cautelares, de modo a salvaguardar o sistema radicular e a parte aérea.

10 — Verificando -se a necessidade de substituir algumas espécies 
arbóreas, por derrube, doença ou envelhecimento muito acentuado, deve 
a substituição fazer -se por indivíduos da mesma espécie.

11 — As áreas permeáveis assinaladas na planta de estrutura verde 
ficam sujeitas às seguintes regras:

a) A percentagem máxima de pavimentação é de 5 %;
b) Não é admitida qualquer construção de caráter permanente;
c) Devem ser tomadas medidas de preservação do solo de forma a 

minimizar os processos de erosão.

12 — A arborização fica sujeita às seguintes prescrições:
a) Para as árvores a plantar, a cubicagem mínima da cova de plantação 

é de 2,70 m3, com uma área mínima de 2.25 m2 e uma profundidade 
mínima de 1.2 m;

b) Para as árvores instaladas em valas contínuas, a largura da vala não 
pode ser inferior a 1,20 m de largura × 1,20 de profundidade. Em toda a 
sua extensão a vala deve ser preenchida com composto de plantação.

SUBSECÇÃO II

Dos arruamentos e espaços pedonais, do areal a requalificar,
da área envolvente à Doca das Fontaínhas

e da área da Avenida Luísa Todi

Artigo 22.º
Arruamentos e espaços pedonais

1 — Os arruamentos previstos no Plano estão assinalados na planta 
de implantação.

2 — Os perfis transversais destes arruamentos assinalam a largura da 
rodovia, dos passeios e o plano das fachadas das edificações marginais 
e estão identificados no desenho a que se refere a alínea b6) do n.º 2 
do artigo 3.º

3 — As cotas altimétricas dos arruamentos e as dimensões indicadas 
nos perfis são ajustadas quando da realização dos respetivos projetos 
de execução.

4 — Nos espaços pedonais é permitida a implantação de edifícios 
destinados a equipamentos de utilização coletiva do domínio municipal.

Artigo 23.º
Areal a requalificar

O areal a requalificar, quando deixar de ser ocupado pelos estaleiros 
navais, deve ser objeto de um arranjo do espaço público com pavimen-
tação, arborização e limpeza, de modo a dar continuidade ao passeio 
ribeirinho.

Artigo 24.º
Área envolvente da Doca das Fontainhas

A área envolvente da Doca das Fontainhas será objeto de um projeto 
a desenvolver pela Administração do Porto de Setúbal em coordenação 
com a Câmara Municipal de Setúbal, tendo em consideração o disposto 
no Decreto -Lei n.º 225/2004, de 6 de dezembro.

Artigo 25.º
Área da Avenida Luísa Todi

1 — A Área da Avenida Luísa Todi encontra -se assinalada na planta 
de implantação e constitui património de interesse paisagístico.

2 — O reordenamento e requalificação desta área são executados 
conforme projeto aprovado pela Câmara Municipal de Setúbal, respei-
tando o disposto no artigo 22.º.

CAPÍTULO IV

Da execução do plano

Artigo 26.º
Sistema de execução

O Plano é executado preferencialmente no sistema de cooperação, 
desde que se verifiquem os requisitos estabelecidos no artigo 123.º do 
RJGIT.

CAPÍTULO V

Disposições finais

Artigo 27.º
Vigência

O Plano entra em vigor no dia seguinte ao da sua publicação no Diário 
da República e tem um período de vigência de 10 anos.

Artigo 28.º
Dinâmica

O prazo de vigência do Plano estabelecido no artigo anterior não 
prejudica a sua eventual alteração, revisão e suspensão, quando se 
verifiquem as circunstâncias que legalmente as fundamentam.

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

25187 — http://ssaigt.dgterritorio.pt/i/Planta_de_condicionantes_25187_1.jpg
25199 — http://ssaigt.dgterritorio.pt/i/Planta_de_implantação_25199_2.jpg
25200 — http://ssaigt.dgterritorio.pt/i/Planta_de_implantação_25200_3.jpg
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 MUNICÍPIO DE SINTRA

Aviso (extrato) n.º 9642/2014
Em cumprimento do disposto no n.º 11 do artigo 12.º da Lei 

n.º 12 -A/2008, de 27 de fevereiro, torna -se público que, nos termos do 
n.º 6 do mesmo artigo, foi determinada, por despacho do Senhor Presi-
dente da Câmara, de 22/07/2014, a conclusão com sucesso do período 
experimental referente ao contrato de trabalho por tempo indeterminado 
celebrado com Maria Helena Correia Araújo Saraiva, para a carreira de 
Técnico Superior, categoria de Técnico Superior (Direito), com efeitos 
a 7 de junho de 2014.

4 de agosto de 2014. — A Diretora do Departamento de Recursos 
Humanos, Maria de Jesus Gomes, por subdelegação de competências 
conferida pelo despacho n.º 1 -PM/2013, de 29 de outubro.

308016735 

 MUNICÍPIO DE TAVIRA

Aviso n.º 9643/2014
Para os devidos efeitos e em conformidade com a alínea d) do n.º 1 do 

artigo 4.º da Lei n.º 35/2014, de 20/06, torna-se pública a denúncia dos 
contratos de trabalho por Tempo Indeterminado em Regime de Funções 
Públicas a pedido de Jorge Manuel Matias da Conceição e Manuela 
Alexandra Martins Serra nos termos do artigo 304.º da supra citada lei, 
com efeitos a partir de 2014/07/31 e 2014/08/01, respetivamente.

13 de agosto de 2014. — O Presidente da Câmara, Jorge Botelho.
308032846 

 MUNICÍPIO DE VALENÇA

Aviso n.º 9644/2014

Consolidação definitiva de mobilidade interna na categoria

Para os devidos efeitos, torna -se público que por meu despacho de 
30 de maio de 2014 e após anuência do respetivo serviço de origem, 
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nomeadamente, o Município de Monção, foi autorizada a consolidação 
definitiva, no Município de Valença, da mobilidade interna na categoria 
da chefe dos serviços de administração escolar Maria Julieta da Silva 
Gonçalves Moreira, com efeitos a 01 de junho de 2014, nos termos da 
atual redação do artigo 64.º da Lei n.º 12 -A/2008, de 27/02, mantendo 
o posicionamento remuneratório detido na situação jurídico -funcional 
de origem.

13 de agosto de 2014. — A Vereadora com competência delegada, 
Elisabete Maria Lourenço de Araújo Domingues.

308037569 

 UNIÃO DAS FREGUESIAS DE SOUTO DA CARPALHOSA 
E ORTIGOSA

Edital n.º 784/2014

Brasão, Bandeira e Selo
José Carlos Morgado Lopes Gomes, presidente da Junta de Fregue-

sia da União das Freguesias de Souto da Carpalhosa e Ortigosa, do 
município de Leiria:

Torna pública a ordenação heráldica do brasão, bandeira e selo da 
União das Freguesias de Souto da Carpalhosa e Ortigosa, do município 
de Leiria, tendo em conta o parecer emitido em 10 de abril de 2014, pela 
Comissão de Heráldica da Associação dos Arqueólogos Portugueses, 
e que foi estabelecido, nos termos da alínea p), do n.º 1 do art.º 9.º do 
Decreto Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro, sob proposta desta Junta 
de Freguesia, em sessão da Assembleia de Freguesia de 17 de julho 
de 2014.

 SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO 
DA CÂMARA MUNICIPAL DE VILA FRANCA DE XIRA

Aviso n.º 9645/2014
Em cumprimento do disposto no alínea d) do n.º 1 do artigo 4.º da 

Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, torna -se público que por motivo de 
aposentação cessou a relação jurídica de emprego público (Contrato de 
Trabalho em Funções Públicas por Tempo Indeterminado) com efeitos 
a 1 de agosto de 2014 do assistente operacional, António de Oliveira 
Ramadas Nunes.

11 de agosto de 2014. — Em substituição do Presidente do Conselho 
de Administração, o Administrador, António José Sequeira Félix.

308030837 

Brasão: escudo de ouro, dois castanheiros arrancados e folhados de 
verde, com ouriços de vermelhos rachados de prata, alinhados em faixa 
e encimados por duas flores de púrpura botoadas de prata; em ponta, 
capela de ramos de ortiga de verde. Coroa mural de prata de três torres. 
Listel de prata com a legenda a negra “União das Freguesias de Souto 
da Carpalhosa e Ortigosa”.

Bandeira: verde; cordões e borlas de ouro e verde. Haste e lanças 
douradas.

Selo: nos termos do artigo 18 da Lei n.º 53/91, com a legenda: “União 
das Freguesias de Souto da Carpalhosa e Ortigosa”.

14 de agosto de 2014. — O Presidente, José Carlos Morgado Lopes 
Gomes.

308036175 

PARTE J1

 MINISTÉRIO DAS FINANÇAS

Autoridade Tributária e Aduaneira
Aviso (extrato) n.º 9646/2014

Nos termos previstos no n.º 2 do artigo 21.º da Lei n.º 2/2004, de 15 de 
janeiro, alterada e republicada pela Lei n.º 64/2011, de 22 de dezembro, 
e por despacho do Diretor -Geral, de 2013.04.12, faz -se público que a 
Autoridade Tributária e Aduaneira, vai proceder à abertura, pelo prazo 
de 10 dias úteis a contar do dia da publicitação na Bolsa de Emprego 
Publico (BEP), de procedimento concursal de recrutamento para seleção 
de um dirigente intermédio de 2.º grau, com as atribuições constantes no 
artigo 36.º da Portaria n.º 320 -A/2011, de 30 de dezembro, referente ao 
cargo de Chefe de Divisão de Liquidação de Impostos sobre o Patrimó-
nio e Outros Impostos (DLIPOI), da Direção de Finanças de Lisboa. A 
indicação dos requisitos formais de provimento, do perfil pretendido, da 
composição do júri e dos métodos de seleção serão publicitados na BEP, 
conforme disposto nos n.º 1 e 2 do artigo 21.º da Lei n.º 2/2004, de 15 
de janeiro, alterada e republicada pela Lei n.º 64/2011 de 22 de dezem-
bro, no prazo de 2 dias úteis a contar da publicação do presente aviso.

18 de agosto de 2014. — O Chefe da Divisão, Manuel Silvares Pi-
nheiro.

208039204 

 Aviso n.º 9647/2014

Nos termos previstos no n.º 2 do artigo 21.º da Lei n.º 2/2004, de 15 de 
janeiro, alterada e republicada pela Lei n.º 64/2011, de 22 de dezembro, 
e por despacho do Diretor -Geral, de 12.04.2013, faz -se público que a 
Autoridade Tributária e Aduaneira vai proceder à abertura, pelo prazo 
de 10 dias úteis, a contar do dia da publicitação na Bolsa de Emprego 
Publico (BEP), de procedimento concursal de recrutamento para seleção 
de um dirigente intermédio de 1.º grau, com as atribuições constantes 
na no artigo 36.º da Portaria n.º 320 -A/2011, de 30 de dezembro, refe-
rente ao cargo de diretor de finanças da Direção de Finanças de Viana 
do Castelo.

A indicação dos requisitos formais de provimento, do perfil preten-
dido, da composição do júri e dos métodos de seleção serão publici-
tados na BEP, conforme disposto nos n.º 1 e 2 do artigo 21.º da Lei 
n.º 2/2004, de 15 de janeiro, alterada e republicada pela Lei n.º 64/2011, 
de 22 de dezembro, no prazo de 2 dias úteis a contar da publicação 
do presente aviso.

19 de agosto de 2014. — O Chefe de Divisão, Manuel Silvares Pi-
nheiro.

208039497 
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