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N.º UOPG Forma de execução Objetivos Parâmetros urbanísticos

Aposta numa estrutura de espaços urbanos de 
utilização coletiva;

Estruturação dos principais eixos viários ar-
ticulados com uma rede de circulação pe-
donal.

14 Ermida  . . . . . . . . A concretizar mediante 
PP ou UE

(Tramitação em curso)

Desenvolvimento de uma solução urbanística 
que articule a estrutura edificada preexis-
tente com as novas áreas de consolidação 
urbana;

Área total da UOPG: 52,53 ha;
Densidade habitacional máxima: 25 fogos/ha;
Índice máximo de ocupação das parcelas: 0,3;
Índice máximo de utilização das parcelas: 0,5;

Integração de um estabelecimento hoteleiro e 
desenvolvimento de uma solução que enqua-
dre a requalificação do Paço da Ermida;

Índice máximo de impermeabilização do logra-
douro de cada parcela: 0,4;

Número máximo de pisos: 2.
Requalificação da Capela da Ermida e espaço 

envolvente;
Estruturação dos principais eixos viários ar-

ticulados com uma rede de circulação pe-
donal.

15 Zona Industrial da 
Mota .

Área total da UOPG: 93,57 ha.
Plano de Pormenor da Zona Industrial da Mota, aprovado por despacho do Secretário da Administração Local e do 

Ordenamento do Território de 14 de outubro de 1991, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 47, de 25 de 
fevereiro de 1992.

16 Área de Equipamen-
tos da Frente Ma-
rítima da Costa 
Nova.

Área total da UOPG: 21,12 ha.
Plano de Pormenor da Área de Equipamentos da Frente Marítima da Costa Nova, publicado no Diário da República, 

2.ª série, n.º 132, de 10 de julho de 2012.

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

22978 — http://ssaigt.dgterritorio.pt/i/Planta_de_Ordenamento_
22978_1.jpg

22979 — http://ssaigt.dgterritorio.pt/i/Planta_de_Ordenamento_
22979_2.jpg

22980 — http://ssaigt.dgterritorio.pt/i/Planta_de_Ordenamento_
22980_3.jpg

22980 — http://ssaigt.dgterritorio.pt/i/Planta_de_Ordenamento_
22980_4.jpg

22981 — http://ssaigt.dgterritorio.pt/i/Planta_de_condicionantes_
22981_5.jpg

22982 — http://ssaigt.dgterritorio.pt/i/Planta_de_condicionantes_
22982_6.jpg

22983 — http://ssaigt.dgterritorio.pt/i/Planta_de_condicionantes_
22983_7.jpg

607769621 

 MUNICÍPIO DE LISBOA

Aviso n.º 5424/2014
1 — No âmbito do procedimento concursal comum para Assistente 

Técnico (Área Administrativa), aberto pelo Aviso n.º 9328 -A/2013, 
publicado no Suplemento do Diário da República, 2.ª série, n.º 138, de 
19 de julho de 2013,e nos termos conjugados da alínea d) do n.º 3 do 
artigo 30.º e do n.º 1 do artigo 32.º, ambos da Portaria n.º 83 -A/2009, 
de 22 de janeiro, alterada e republicada pela Portaria n.º 145 -A/2011, 
de 6 de abril, informa -se que se encontram afixadas no átrio do Edifício 
Central da Câmara Municipal de Lisboa, sito no Campo Grande, n.º 25, 
piso 0, e disponíveis na página eletrónica, em http://www.cm -lisboa.pt, 
a lista de candidatos convocados para a realização do método de seleção 
prova de conhecimentos, bem como, a lista de candidatos a submeter 
ao método de seleção avaliação curricular.

2 — Mais se informa que a prova de conhecimentos terá lugar no dia 
21 de maio de 2014, pelas 10 (dez) horas, no Fórum Lisboa, sito na Ave-
nida de Roma, n.º 14 -P, em Lisboa, devendo os candidatos comparecer 
com 15 (quinze) minutos de antecedência e serem portadores de Bilhete 
de Identidade ou de Cartão de Cidadão válidos ou de outro documento 
idóneo e válido que permita a sua identificação.

3 — Informa  -se ainda o seguinte:
Durante a realização da prova de conhecimentos só é permitido utilizar 

caneta ou esferográfica de cor azul ou preta;
A legislação indicada no ponto 8.1.1.1.3. do Aviso n.º 9328 -A/2013 

pode ser consultada durante a realização da prova de conhecimentos, 
desde que seja em suporte papel e não esteja anotada nem comentada;

A atualização da legislação indicada no ponto 8.1.1.1.3. do Aviso 
n.º 9328 -A/2013 ocorrida após a abertura deste procedimento concursal é 

da responsabilidade dos candidatos, versando a prova de conhecimentos 
sobre a legislação atualizada;

No referido ponto 8.1.1.1.3. consta, por erro, a indicação de que o 
Decreto -Lei n.º 135/99, de 22 de abril, foi alterado pelo Decreto -Lei 
n.º 29/2010, de 13 de março, quando a referida alteração se reporta ao 
ano de 2000, pelo que, onde se lê «[...] Decreto -Lei n.º 29/2010, de 13/03 
[...]», deve ler -se «[...] Decreto -Lei n.º 29/2000, de 13/03 [...]».

4 — O processo de concurso pode ser consultado nas instalações da 
Divisão de Planeamento e Gestão de Recursos Humanos do Departa-
mento de Gestão de Recursos Humanos, sitas no Campo Grande, n.º 27, 
12.º, Bloco E, todos os dias úteis, das 10h às 12h e das 14h às 17h.

15 de abril de 2014. — Pelo Diretor do Departamento de Gestão de 
Recursos Humanos, Isabel Maria Mano Castela Neves (com compe-
tências subdelegadas pelo Despacho n.º 1/DGRH/2014, publicado no 
Boletim Municipal n.º 1051, de 10 de abril de 2014).

307769184 

 MUNICÍPIO DE MATOSINHOS

Aviso n.º 5425/2014
Dr. Guilherme Manuel Lopes Pinto, Presidente da Câmara Municipal 

de Matosinhos, faz público que, por despachos do Vereador com com-
petências delegadas, Prof. Correia Pinto, de 14/03/2014 e 20/03/2014, 
respetivamente, foram celebrados acordos de cessação de relação jurídica 
de emprego público por tempo indeterminado, nos termos do artigo 255.º 
e seguintes do regime de Contrato de Trabalho em Funções Públicas, 
aprovado pela Lei n.º 59/2008, de 11 de setembro, na redação atual, com 
os/as seguintes trabalhadores/as: Paulo Fernando Pereira Gonçalves, da 
carreira e categoria de Assistente Operacional, na 4.ª posição remune-
ratória e nível 4 da tabela única, com efeitos a partir de 18/03/2014 e 
Liliana Reis Carneiro, da carreira e categoria de Assistente Operacional, 
na 2.ª posição remuneratória e nível 2 da tabela única, com efeitos a 
partir de 01/04/2014.

14 de abril de 2014. — O Presidente da Câmara, Dr. Guilherme 
Pinto.

307764445 

 MUNICÍPIO DE MONCHIQUE

Edital n.º 328/2014
Dr. Rui Miguel da Silva André, Presidente da Câmara Municipal de 

Monchique, torna público, que nos termos e para efeitos do disposto na 
alínea t) do n.º 1 do artigo 35.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro 
na sua atual redação, que a Assembleia Municipal em sessão extraordi-
nária do dia 14 de abril de 2014, e após apreciação pública, deliberou 
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aprovar o “Regulamento da Urbanização e Edificação do Município de 
Monchique (RUEMM)”, que entrará em vigor no décimo quinto dia 
seguinte à sua publicitação.

Para que não se alegue desconhecimento, é publicado o presente 
aviso e afixados editais de igual teor nos lugares públicos do costume, 
bem como na página eletrónica do Município de Monchique — www.
cm -monchique.pt.

15 de abril de 2014. — O Presidente da Câmara, Dr. Rui Miguel da 
Silva André.

307768236 

 MUNICÍPIO DE MORA

Aviso n.º 5426/2014

Lista unitária de ordenação final referente ao procedimento 
concursal para constituição de emprego público por tempo in-
determinado para um lugar de Técnico Superior (Arquiteto 
Paisagista).
Em cumprimento do disposto no nº. 6 do artigo 36º. da Portaria 

83 -A/2009, de 22 de janeiro e suas alterações, torna -se pública a lista 
unitária de ordenação final relativa ao procedimento concursal em epí-
grafe, a qual foi homologada por despacho do senhor Presidente da 
Câmara, datado de 05 de Março de 2014, ao abrigo do nº. 2 do aludido 
artigo 36º. da citada portaria:

Nomes e classificação:
1º Lénia Maria Risso Branco – 16,54 valores
2º Diamantino Figueiredo Rodrigues de Oliveira – 15,63 valores
3º Célia Isabel Mendes Figueira – 15, 18 valores
4º Maria Luísa Palhas da Silva – 15,12 valores
5º Verónica Sousa da Mota Ribeiro de Almeida – 14,68 valores
6º Ana Filipa Pedro Branco – 14,47 valores
7º Rute Isabel Mendes Pires Pereira – 12,89 valores
21 de março de 2014. — O Presidente da Câmara Municipal, 

Eng.º Luís Simão Duarte de Matos.
307727152 

 MUNICÍPIO DE MOURA

Aviso n.º 5427/2014
Para os efeitos previstos na alínea c) do n.º 1 do artigo 37.º da Lei 

n.º 12 -A/2008, de 27 de fevereiro, faz -se público que, por despacho 
do Senhor Presidente, datado do dia 06 de fevereiro de 2014, renovou, 
no uso da competência que lhe é conferida pela alínea a) do n.º 2 do 
artigo 35.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, pelo período de três 
anos, a comissão de serviço, da Técnica Superior, Dina Paula Rodrigues 
Marques, para o exercício das funções de Chefe da Divisão de Ação 
Social, Saúde e Educação, ao abrigo das disposições conjugadas do 
n.º 2 do artigo 23.º e do n.º 1 do artigo 24.º da Lei n.º 2/2004, de 15 
de janeiro, na redação dada pela Lei n.º 64/2011, de 22 de dezembro, 
aplicável à Administração Local pela Lei n.º 49/2012, de 29 de agosto, 
com efeitos a contar no dia 05 de abril de 2014.

25 de março de 2014. — A Chefe da Divisão de Apoio ao Desen-
volvimento, Gestão Financeira e Recursos Humanos, Maria de Jesus 
Pataca Mendes.

307720186 

 MUNICÍPIO DE PENACOVA

Aviso n.º 5428/2014
Em cumprimento do disposto na alínea b) do artigo 37.º da Lei 

n.º 12 -A/2008, de 27 de fevereiro, na atual redação, torna -se público 
que, na sequência da emissão de parecer favorável, por despacho de 
15 de janeiro de 2014, pelo Diretor -Geral da Administração Escolar, 
procedeu -se, em 10 de fevereiro de 2014, à consolidação definitiva da 
mobilidade interna na categoria de Assistente técnica e no Mapa de 
Pessoal dos Serviços Municipais de Penacova da trabalhadora Zaida 
da Cruz Martins, oriunda do Mapa de Pessoal do Agrupamento de 
Escolas de Coimbra Oeste, ao abrigo do disposto no artigo 64.º da Lei 
n.º 12 -A/2008, de 27/02, na redação atual.

Esta consolidação opera -se no posicionamento remuneratório detido 
na entidade de origem (1.ª posição remuneratória da carreira e categoria 

de assistente técnico/a), por força do disposto no artigo 64.º, n.º 4, da 
lei supracitada.

2 de abril de 2014. — O Presidente da Câmara Municipal, Humberto 
José Baptista Oliveira.

307737537 

 MUNICÍPIO DE PENELA

Aviso n.º 5429/2014

Cessação de relação jurídica
Para os devidos efeitos e em cumprimento do disposto na alínea d) 

do n.º 1 do artigo 37.º da Lei n.º 12 -A/2008 de 27.02, torna -se público 
que cessou a relação jurídica de emprego, por motivo de aposentação, 
a trabalhadora, Elizabeth Nunes Alexandre Fernandes, assistente ope-
racional, 1.ª posição remuneratória, nível 1, desligada do serviço com 
efeitos a 21 de novembro de 2013.

3 de abril de 2014. — O Presidente da Câmara, Luís Filipe Lourenço 
da Silva Matias.

307754328 

 MUNICÍPIO DE PINHEL

Edital n.º 329/2014

Regulamento Municipal dos Horários de Funcionamento
dos Estabelecimentos Comerciais

e Prestação de Serviço do Concelho de Pinhel
Rui Manuel Saraiva Ventura, Presidente da Câmara Municipal de Pi-

nhel, torna público nos termos e para os efeitos do disposto no artigo 56.º 
da Lei n.º 75/2013, de 12 setembro e no uso das competências que lhe 
são conferidas nos termos da alínea c) n.º 1 do artigo 35.º da mesma 
lei, que foi aprovado em sessão da Assembleia Municipal, realizada em 
17 de fevereiro de 2014, sob proposta da Câmara de 21 de junho de 2013, 
o projeto de Regulamento Municipal dos Horários de Funcionamento 
dos Estabelecimentos Comerciais e de prestação de Serviços de Pinhel, 
publicado no Diário da República por edital n.º 439/2013, 2.ª série de 
08 -05 -2013, o qual após decurso do prazo de apreciação pública, foram 
feitas pequenas retificações gramaticais, não foi objeto de sugestões ou 
reclamações, considerando -se aprovado de forma definitiva.

O Regulamento Municipal dos Horários de Funcionamento dos 
Estabelecimentos Comerciais e de Prestação de Serviços de Pinhel, 
entra em vigor no dia seguinte à publicação do presente Edital no 
Diário da República, e encontra -se agora disponível, na sua versão 
final, no site da Câmara Municipal de Pinhel em www.cm -pinhel.pt, 
onde poderá ser consultado e descarregado.

10 de abril de 2014. — O Presidente da Câmara, Rui Manuel Saraiva 
Ventura.

307758354 

 Edital n.º 330/2014

Alteração ao Regulamento da Biblioteca Municipal de Pinhel
Rui Manuel Saraiva Ventura, Presidente da Câmara Municipal de Pi-

nhel, torna público nos termos e para os efeitos do disposto no artigo 56.º 
da Lei n.º 75/2013, de 12 setembro e no uso das competências que lhe 
são conferidas nos termos da alínea c) n.º 1 do artigo 35.º da mesma 
lei, que foi aprovado em sessão da Assembleia Municipal, realizada 
em 17 de fevereiro de 2014, sob proposta da Câmara de 21 de junho de 
2013, a Alteração ao Regulamento da Biblioteca Municipal de Pinhel, 
publicado no Diário da República por edital n.º 446/2013, 2.ª série de 
10 -05 -2013, o qual após decurso do prazo de apreciação pública, foram 
feitas pequenas retificações gramaticais não foi objeto de sugestões ou 
reclamações, considerando -se aprovado de forma definitiva.

A Alteração ao Regulamento da Biblioteca Municipal de Pinhel, entra 
em vigor no dia seguinte à publicação do presente Edital no Diário da 
República, e encontra -se agora disponível, na sua versão final, no site 
da Câmara Municipal de Pinhel em www.cm -pinhel.pt, onde poderá ser 
consultado e descarregado.

11 de abril de 2014. — O Presidente da Câmara, Rui Manuel Saraiva 
Ventura.

307762128 




