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Vogais suplentes: Constantino Rodrigues Carvalho, Chefe da Divisão 
de Administração Geral, e Sofia Isabel Gonçalves Rodrigues Delgado, 
Técnica Superior.

27 de fevereiro de 2015. — O Presidente da Câmara, João Duarte 
Anastácio de Carvalho.

308472652 

 Aviso (extrato) n.º 3050/2015

Celebração de contrato de trabalho em funções públicas 
por tempo indeterminado

Em cumprimento do disposto na alínea b) do n.º 1 do artigo 4.º da 
Lei n.º 35/2014, de 20/06, torno público que, na sequência de proce-
dimento concursal aberto por Aviso n.º 8432/2014, publicado no Diá-
rio da República, 2.ª série, n.º 138, Parte H — Autarquias Locais, de 
21/julho/2014 — Referência B, foi celebrado contrato de trabalho em 
funções públicas por tempo indeterminado com Hélder Arsénio Gregório 
para exercício de funções na carreira/categoria de Assistente Operacional 
(pedreiro), com a remuneração de 505€, correspondente à 1.ª posição 
remuneratória e ao nível remuneratório 1 da tabela remuneratória única, 
com efeitos a 19/02/2015. O trabalhador iniciou nessa data período 
experimental com a duração de 90 dias, cuja avaliação é realizada por 
júri constituído para o efeito conforme indicado infra:

Presidente: Aires dos Santos Escalda, Chefe da Divisão de Serviços 
Operacionais;

Vogais Efetivos: Andreia Machado Santos, responsável pela Coor-
denação de Obras Municipais, que substitui o Presidente do júri nas 
suas faltas e impedimentos, e António Alberto Malaquias, Encarregado 
Operacional;

Vogais suplentes: Constantino Rodrigues Carvalho, Chefe da Divisão 
de Administração Geral, e Hernâni Aniceto Pereira, responsável pela 
Coordenação de Águas e Saneamento.

27 de fevereiro de 2015. — O Presidente da Câmara, João Duarte 
Anastácio de Carvalho.

308472717 

 Aviso (extrato) n.º 3051/2015

Celebração de contrato de trabalho
em funções públicas por tempo indeterminado

Em cumprimento do disposto na alínea b) do n.º 1 do artigo 4.º 
da Lei n.º 35/2014, de 20/06, torno público que, na sequência de 
procedimento concursal aberto por Aviso n.º 8432/2014, publicado 
no Diário da República, 2.ª série, n.º 138, Parte H — Autarquias 
Locais, de 21/julho/2014 — Referência C, foi celebrado contrato de 
trabalho em funções públicas por tempo indeterminado com Carlos 
Alberto Dias Ferraz para exercício de funções na carreira/categoria 
de Assistente Operacional (mecânico), com a remuneração de 505€, 
correspondente à 1.ª posição remuneratória e ao nível remuneratório 
1 da tabela remuneratória única, com efeitos a 23/02/2015. O tra-
balhador iniciou nessa data período experimental com a duração de 
90 dias, cuja avaliação é realizada por júri constituído para o efeito 
conforme indicado infra:

Presidente: Aires dos Santos Escalda, Chefe da Divisão de Serviços 
Operacionais;

Vogais Efetivos: Andreia Machado Santos, responsável pela Coorde-
nação de Obras Municipais, que substitui o Presidente do júri nas suas 
faltas e impedimentos, e António Corado Nunes Serra, Encarregado 
Operacional;

Vogais suplentes: Constantino Rodrigues Carvalho, Chefe da Divisão 
de Administração Geral, e Hernâni Aniceto Pereira, responsável pela 
Coordenação de Águas e Saneamento.

27 de fevereiro de 2015. — O Presidente da Câmara, João Duarte 
Anastácio de Carvalho.

308472782 

 MUNICÍPIO DA LOUSÃ

Aviso n.º 3052/2015
Dando cumprimento ao estipulado no n.º 1 do artigo 36.º da Por-

taria n.º 83 -A/2009, de 22 de janeiro na redação dada pela Portaria 
n.º 145 -A/2011, de 06 de abril, notificam -se todos os candidatos 
admitidos ao procedimento concursal comum para ocupação de 

três lugares de assistente operacional, para exercerem funções no 
Serviço Municipal de Proteção Civil e Bombeiros, aberto através do 
aviso n.º 4869/2014, publicado na 2.ª série do Diário da República, 
n.º 70, de 9 de abril de 2014, que a lista unitária de ordenação final 
dos candidatos, bem como as exclusões do procedimento ocorridas 
na sequência da aplicação de cada um dos métodos de seleção se 
encontra afixada em local visível e público das instalações da Câ-
mara Municipal da Lousã e disponibilizada na página eletrónica 
www -cm -lousa.pt.

Mais se notificam todos os interessados que dispõem de um prazo 
de dez dias úteis para, querendo, exercerem por escrito o direito de 
audiência prévia, nos temos dos artigos 100.º e 101.º do Código do 
Procedimento Administrativo.

27 de fevereiro de 2015. — O Presidente do Júri, Pedro Alexandre 
Malta.

308472936 

 MUNICÍPIO DE LOUSADA

Aviso n.º 3053/2015
Por meu despacho de 4 de fevereiro de 2015 e nos termos do 

artigo 27.º da Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro, republicada pela Lei 
n.º 64/2011, de 22 de dezembro, adaptada à Administração Local 
pela Lei n.º 49/2012, de 29 de agosto, determinei a prorrogação do 
prazo da nomeação, em regime de substituição, até ao provimento 
definitivo do cargo, do licenciado José Carlos de Sousa Nogueira 
para o Departamento de Obras Municipais e Ambiente desta Câmara 
Municipal.

19 de fevereiro de 2015. — O Presidente da Câmara, Pedro Daniel 
Machado Gomes, Dr.

308465621 

 MUNICÍPIO DE MIRANDA DO CORVO

Aviso n.º 3054/2015

Plano de Pormenor da Zona Industrial da Pereira

António Miguel Costa Baptista, Presidente da Câmara Municipal de 
Miranda do Corvo, torna público, nos termos e para os efeitos previs-
tos no n.º 4, do Artigo 148.º do Regime Jurídico dos Instrumentos de 
Gestão Territorial, na sua atual redação, e adiante designado por RJIGT, 
que a Câmara Municipal deliberou por unanimidade, na sua reunião 
ordinária de 20 de fevereiro de 2015, aprovar a versão final do Plano 
de Pormenor da Zona Industrial da Pereira, submetendo-o à aprovação 
da Assembleia Municipal.

Em reunião da Assembleia Municipal de Miranda do Corvo, na sua 
sessão de 27 de fevereiro de 2015, nos termos do n.º 1, do Artigo 79.º 
do RJIGT, foi aprovada por unanimidade a versão final do Plano de 
Pormenor da Zona Industrial da Pereira.

A elaboração do Plano de Pormenor da Zona Industrial da Pereira 
ocorreu em conformidade e nos termos do citado diploma, tendo sido 
cumpridas todas as formalidades legais, designadamente quanto à 
emissão de pareceres no âmbito da conferência de serviços e quanto 
à discussão pública, a qual ocorreu nos termos do Artigo 77.º do 
RJIGT, no período compreendido entre 12 de dezembro de 2012 e 
16 de janeiro de 2013.

Nos termos do definido no RJIGT e no definido no Decreto-Lei 
n.º 232/2007, de 15 de junho, com as alterações introduzidas pelo De-
creto-Lei n.º 58/2011, de 04 de maio, atendendo à sua natureza industrial, 
o Plano de Pormenor da Zona Industrial da Pereira foi submetido a 
avaliação ambiental estratégica.

Assim:
Nos termos da alínea d) do n.º 4 do Artigo 148.º do RJIGT, para efeitos 

de eficácia, manda publicar a deliberação da Assembleia Municipal, na 
parte da aprovação do Plano de Pormenor da Zona Industrial da Pereira, 
bem como o respetivo Regulamento, Planta de Implantação e Planta de 
Condicionantes.

E para constar se publica o presente e outros de igual teor serão afixa-
dos nos lugares públicos do costume e publicitados nos termos legais.

17 de março de 2015. — O Presidente da Câmara Municipal, António 
Miguel Costa Baptista.
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Deliberação

Cópia de parte de Ata da Reunião da Assembleia Municipal
27 de fevereiro de 2015

Ponto 8 — Plano de Pormenor da Zona Industrial
da Pereira — Avaliação Ambiental Estratégica:

Deliberação Camarária de 20.02.2015
A Assembleia Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a versão 

final do Plano de Pormenor da Zona Industrial da Pereira, nos termos do 
previsto no artigo 79.º do Decreto-Lei n.º 380/99, de 22 de setembro, na 
redação dada pelo Decreto-Lei n.º 46/2009, de 20 de fevereiro.

A presente deliberação foi aprovada em minuta para efeitos imediatos.
05 de março de 2015. —O Presidente da Assembleia Municipal, Dr. 

João Germano Mourato Leal Pinto.

Regulamento do Plano de Pormenor
da Zona Industrial da Pereira

CAPÍTULO I

Disposições Gerais

Artigo 1.º
Objeto e Âmbito Territorial

O Plano de Pormenor da Zona Industrial da Pereira, adiante designado 
por PPZIPereira, de que o presente Regulamento é parte integrante, 
tem por objeto estabelecer as regras de ocupação, uso e transformação 
do solo, dentro dos limites da sua área de intervenção, delimitada em 
Planta de Implantação.

Artigo 2.º
Relação com Outros Instrumentos de Gestão Territorial

O PPZIPereira foi elaborado de acordo com os princípios funda-
mentais constantes dos instrumentos de gestão territorial em vigor na 
respetiva área de intervenção, designadamente a 1.ª Revisão do Plano 
Diretor Municipal de Miranda do Corvo (PDM), publicada através do 
Aviso n.º 8473/2014, no Diário da República n.º 139, 2.ª série, de 22 
de julho de 2014.

Artigo 3.º
Conteúdo Documental

1 — O PPZIPereira é constituído pelas seguintes peças escritas e 
desenhadas:

a) Regulamento;
b) Planta de Implantação;
c) Planta de Condicionantes.

2 — O PPZIPereira é acompanhado pelas seguintes peças escritas 
e desenhadas:

a) Relatório fundamentando as soluções adotadas;
b) Relatório Ambiental;
c) Elementos de suporte às operações de transformação fundiária;
d) Programa de execução, ações de perequação e plano de finan-

ciamento;
e) Planta de enquadramento;
f) Planta da situação existente;
g) Planta de trabalho;
h) Perfis;
i) Perfis transversais;
j) Relatório com a indicação das licenças ou autorizações de operações 

urbanísticas emitidas, comunicações prévias admitidas e informações 
prévias favoráveis em vigor;

k) Regulamento da 1.ª Revisão do Plano Diretor Municipal de Miranda 
do Corvo (PDM);

l) Extratos das Plantas de Ordenamento e de Condicionantes da 1.ª Re-
visão do PDM:

i) Planta de Ordenamento:
Classificação e Qualificação do Solo;
Carta da Estrutura Ecológica Municipal;
Infraestruturas e Equipamentos de Segurança;
Zonamento Acústico — Zonas Sensíveis, Zonas Mistas e Zonas de 

Conflito;
Património Edificado e Arqueológico.

ii) Planta de Condicionantes:
Património Natural;
Património Classificado e Infraestruturas;
Povoamentos Florestais Percorridos por Incêndios;
Proteção ao Risco de Incêndio — Perigosidade.

m) Ficha de dados estatísticos.

Artigo 4.º
Definições

Para efeitos de interpretação e de aplicação do presente Regula-
mento são adotadas as definições constantes do Decreto Regulamentar 
n.º 9/2009, de 29 de maio.

CAPÍTULO II

Servidões Administrativas e Restrições
de Utilidade Pública

Artigo 5.º
Identificação

1 — Na área do PPZIPereira são observadas todas as Servidões Ad-
ministrativas e Restrições de Utilidade Pública em vigor, nomeadamente 
as seguintes, identificadas na sua Planta de Condicionantes:

a) Recursos Hídricos:
Domínio Hídrico.

b) Infraestruturas:
i) Rede Elétrica:
Linhas de Média Tensão.

ii) Rede Rodoviária:
Estradas e Caminhos Municipais (Estrada Municipal Distribuidora 

Existente MD 1214).

2 — As regras de uso, ocupação e transformação de solos nas suas 
áreas regem-se pela respetiva legislação aplicável.

CAPÍTULO III

Uso do Solo e Conceção do Espaço

SECÇÃO I

Disposições Gerais

Artigo 6.º
Unidades de Execução

1 — São definidas no PPZIPereira duas Unidades de Execução (UE), 
identificadas e delimitadas na sua Planta de Implantação:

a) UE Consolidada (Área de Atividades Económicas Consolidada): 
corresponde ao Loteamento Industrial de Miranda do Corvo e terrenos 
limítrofes para a sua ampliação;

b) UE Proposta (Área de Atividades Económicas Proposta): Unidade 
de Execução Proposta.

2 — UE Consolidada e UE Proposta disponibilizarão, para além dos 
lotes existentes, 55 novas parcelas/lotes.

Artigo 7.º
Estacionamento e Acesso às Parcelas/Lotes

1 — O acesso a viaturas ao interior das parcelas/lotes é realizado atra-
vés da via principal e pelos locais indicados na Planta de Implantação.

2 — A parcela/lote deve prever no seu interior condições para o:

a) Estacionamento de viaturas de acordo com as necessidades pre-
vistas da atividade instalada e nunca inferior ao previsto no Quadro 1 
constante no Anexo I, localizado obrigatoriamente no espaço livre de 
cada parcela ou lote ou no interior do (s) edifício (s);
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b) Acesso de viaturas de bombeiros a todas as edificações, equipamen-
tos técnicos exteriores e áreas de armazenamento ao ar livre;

c) Acesso das viaturas de recolha de lixos até aos locais onde se 
procede ao armazenamento dos resíduos produzidos no lote.

SECÇÃO II

Qualificação do Solo

Artigo 8.º
Categorias e Subcategorias de Uso do Solo

De acordo com o disposto na sua Planta de Implantação, o PPZIPereira 
estabelece as seguintes categorias e subcategorias de uso do solo:

a) Espaços de Atividades Económicas:
i) Área de Atividades Económicas Consolidada;
ii) Área de Atividades Económicas Proposta;

b) Espaços de Uso Especial:
i) Área para Equipamentos de Utilização Coletiva;

c) Espaços Verdes:
i) Área Verde;
ii) Área Verde de Proteção e Enquadramento.

d) Espaços Canais:
i) Estrutura Viária e Pedonal — Arruamentos, Estacionamento e Passeios;
ii) Rede Viária Municipal — Estrada Municipal Distribuidora Exis-

tente MD 1214.

CAPÍTULO IV

Operações de Transformação Fundiária

Artigo 9.º
Emparcelamento

1 — Em toda a área de intervenção do PPZIPereira é permitida a jun-
ção de parcelas/lotes adjacentes, caso em que se admite que a parcela/lote 
edificada abranja o espaço situado entre os polígonos de implantação 
definidos para aquelas parcelas/lotes.

2 — O emparcelamento referido no número anterior fica sujeito ao 
cumprimento das seguintes condições:

a) A Área Total de Construção (∑ Ac) não pode exceder a soma das 
Áreas Totais de Construção (∑ Ac) definidas para cada uma das parce-
las/lotes, de acordo com o Quadro Síntese da Planta de Implantação e 
Quadro 2 do Anexo I do presente Regulamento;

b) Cada parcela/lote resultante disporá de um polígono de implanta-
ção único, construído de forma que os afastamentos aos limites dessa 
parcela/lote cumpram o seguinte:

i) Recuo: de acordo com o alinhamento definido para os polígonos 
de implantação iniciais;

ii) Afastamentos laterais: são os definidos na Planta de Implantação;
iii) Afastamento a tardoz: respeitando o afastamento definido para os 

polígonos de implantação iniciais.

Artigo 10.º
Subdivisão de Lotes

Na Área de Atividades Económicas Consolidada é permitida a sub-
divisão de lotes desde que cumpram o seguinte:

a) Os lotes deverão obrigatoriamente possuir a frente principal orien-
tada para o arruamento público;

b) Frente mínima de lote: 20 m;
c) Área mínima de lote: 1.200,00 m2;
d) As Áreas Totais de Construção (∑ Ac) dos novos lotes serão o re-

sultado da subdivisão da Área Total de Construção (∑ Ac) definida para 
o lote original, que será proporcional à área resultante de cada lote;

e) Cada parcela/lote resultante da subdivisão de lotes disporá de um 
Polígono de Implantação único, construído de forma que os afastamentos 
aos limites dessa parcela/lote cumpram o seguinte:

i) Recuo: de acordo com o alinhamento definido para os polígonos 
de implantação iniciais;

ii) Afastamentos laterais mínimos: são os definidos na Planta de 
Implantação;

iii) Afastamento a tardoz mínimo: respeitando o afastamento definido 
para os polígonos de implantação iniciais.

f) A construção a implantar num lote resultante da subdivisão de lotes 
deve garantir que a configuração do espaço livre do lote assegure no seu 
interior a realização de todas as operações de circulação e estacionamento 
de veículos, assim como o carregamento, descarregamento ou depósito 
de matérias necessárias à atividade instalada, bem como as operações 
de circulação e de combate a incêndio de viaturas de bombeiros.

CAPÍTULO V

Edificação

SECÇÃO I

Regras Comuns

Artigo 11.º
Regras Comuns de Construção

1 — É permitida a edificação, na frente com a via pública, de postos 
de transformação privativos e de portarias, estas com área de construção 
máxima de 4 m².

2 — Os materiais a aplicar devem ser os adequados aos usos estabe-
lecidos, nomeadamente:

a) O revestimento exterior dos edifícios será em betão à vista, reboco 
pintado e ou chapa metálica pintada e ou outros materiais adequa-
dos aos usos estabelecidos, nas seguintes cores: branco, amarelo ocre 
(RAL 1017), bege ou cinza, ou outras cores que se adequem;

b) As caixilharias serão em alumínio anodizado ou lacado à cor cinza 
ou branco ou madeira à cor natural ou lacada a branco, ou outros mate-
riais que se adequem e devidamente justificados;

c) A cobertura das edificações, no caso de ser plana, apresentará reves-
timento a seixo, lajeta ou camarinha, ou outros materiais que se adequem; 
nas coberturas inclinadas, o revestimento será a telha cerâmica tipo 
canudo ou lusa, à cor natural, ou outros materiais que se adequem.

3 — No caso da junção de dois ou mais lotes serão cumpridos os 
parâmetros constantes no Artigo 9.º deste Regulamento.

4 — No caso da divisão de um lote em dois ou mais lotes serão cum-
pridos os parâmetros constantes no Artigo 10.º deste Regulamento.

5 — Em cada lote será previsto o número mínimo de lugares de 
estacionamento de acordo com as necessidades previstas da atividade 
instalada, nos termos do disposto no Artigo 7.º deste Regulamento, e 
nunca inferior ao previsto no Quadro 1 constante no Anexo I, localizados 
obrigatoriamente no espaço livre de cada parcela ou lote ou no interior 
do(s) edifício(s).

6 — A configuração do espaço livre do lote deve assegurar no seu 
interior a realização de todas as operações de circulação e estacio-
namento de veículos, assim como o carregamento, descarregamento 
ou depósito de matérias necessárias à atividade instalada, bem como 
as operações de circulação e de combate a incêndio de viaturas de 
bombeiros.

7 — O índice máximo de impermeabilização do solo (Iimp) será de 
70 % da área dos lotes, devendo os restantes 30 % ser destinados a zona 
verde, estacionamentos e acessos.

8 — Nas zonas de estacionamento e acessos devem ser utilizados ma-
teriais permeáveis, nomeadamente saibro compactado, “tout-venant” ou 
outros materiais semi-permeabilizantes, devendo ser utilizados ligantes 
permeáveis de forma a proporcionar propriedades de estabilidade, dura-
bilidade e firmeza que assegurem um eficaz circuito pedonal acessível, 
de acordo com a legislação específica.

9 — É permitida a implantação de edificações sob a linha de média 
tensão, garantindo o respeito pelas distâncias de segurança e assegurado 
o cumprimento do Regulamento de Segurança de Linhas Elétricas de 
Alta Tensão.

Artigo 12.º
Vedação dos Lotes

A vedação dos lotes observa as seguintes condições:
1 — A sua delimitação face ao domínio público, mais concretamente 

nas situações de confrontação com a via pública, deve respeitar os ali-
nhamentos definidos em Planta de Implantação e ser realizada através 
de muros, não devendo ultrapassar a altura máxima de 1,50 m face à 
cota da plataforma do lote, podendo ser encimados com gradeamento 
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metálico e ou sebe viva plantada no interior do lote perfazendo uma 
altura máxima total de 1,80 m.

2 — A vedação lateral e posterior dos lotes, salvo situações em que é 
executada através de muros de suporte, deve ser realizada com muro em 
alvenaria que não exceda os 1,80 m face à cota da plataforma do lote.

3 — Os materiais a aplicar são o reboco areado fino pintado a branco, 
amarelo ocre (RAL 1017) e ou outras cores que se adequem.

SECÇÃO II

Área de Atividades Económicas Consolidada

Artigo 13.º
Edificações Existentes

As edificações existentes na área do PPZIPereira correspondem às 
edificações abrangidas pelo Loteamento Industrial de Miranda do Corvo 
e terrenos limítrofes para a sua ampliação, assim como às identificadas 
e assinaladas em Planta de Implantação.

Artigo 14.º
Parâmetros de Edificabilidade

1 — As obras a realizar respeitarão os parâmetros de edificabilidade 
definidos no Quadro Síntese da Planta de Implantação e Quadro 2 do 
Anexo I do presente Regulamento, sem prejuízo do estabelecido no 
Loteamento Industrial de Miranda do Corvo.

2 — São permitidas obras de ampliação, nomeadamente o aumento da 
área de implantação do edifício, até à área estabelecida e de acordo com 
o polígono definido, e o aumento da altura da edificação, de acordo com 
o estabelecido no Quadro Síntese da Planta de Implantação e Quadro 2 
do Anexo I do presente Regulamento.

3 — As novas construções e ampliações devem garantir o cumpri-
mento do estipulado no n.º 6 do Artigo 11.º

SECÇÃO III

Área de Atividades Económicas Proposta

Artigo 15.º
Edificações Propostas

As edificações propostas correspondem às identificadas e assinaladas 
na Planta de Implantação.

Artigo 16.º
Parâmetros de Edificabilidade

1 — As obras a realizar respeitarão os parâmetros de edificabilidade 
definidos no Quadro Síntese do Anexo I do presente Regulamento e 
constante da Planta de Implantação, e inscrevem-se nos polígonos de 
implantação delimitados na Planta de Implantação.

2 — As edificações devem respeitar os alinhamentos definidos na 
Planta de Implantação.

3 — As edificações a implantar nas parcelas/lotes podem ter até ao 
máximo de 2 pisos, não podendo exceder a altura máxima da fachada 
indicada no Quadro Síntese do Anexo I do presente Regulamento e 
constante na Planta de Implantação.

4 — O acesso às parcelas é sempre feito, a partir da via pública, pelos 
locais indicados na Planta de Implantação.

5 — Na configuração do espaço livre do lote deve ser garantido o 
cumprimento do estipulado no n.º 6 do Artigo 11.º

SECÇÃO IV

Disposições Especiais

Artigo 17.º
Requisitos de Acesso aos Cidadãos com Mobilidade Condicionada

Na área do PPZIPereira deve ser cumprida a legislação em vigor 
aplicável referente à acessibilidade aos cidadãos de mobilidade con-
dicionada.

Artigo 18.º
Tratamento dos Efluentes Líquidos e Gasosos

1 — Nas situações em que os efluentes residuais produzidos no in-
terior dos lotes não tenham características compatíveis com a descarga 

direta na rede pública, é obrigatório proceder-se ao seu pré-tratamento, 
em estação própria interior aos lotes, de modo a cumprirem os valores 
máximos admissíveis, para que as características dos efluentes lançados 
na rede pública sejam compatíveis com o sistema geral e obedeçam 
aos parâmetros definidos em regulamento municipal e na legislação 
em vigor aplicável.

2 — A regra prevista no número anterior aplica-se, com as necessá-
rias adaptações, ao caso dos efluentes pluviais, se se verificar que na 
área interior ao lote se verifica o arrastamento para a rede pluvial de 
resíduos poluidores.

3 — Como regra geral, todos os estabelecimentos industriais devem 
ser providos de sistemas antipoluentes, adequados às atividades exerci-
das, de modo a dar cumprimento à legislação aplicável em vigor.

Artigo 19.º
Resíduos Sólidos

1 — As empresas instaladas são responsáveis pelos resíduos pro-
duzidos decorrentes da sua atividade, devendo assegurar a sua correta 
gestão e encaminhamento, seguindo o disposto nos normativos legais 
aplicáveis.

2 — Os lotes devem dispor, no seu interior, de sistemas de reco-
lha e armazenagem separativa de resíduos sólidos, sendo interdita 
a deposição de resíduos industriais não equiparados a urbanos 
juntamente com os resíduos urbanos, estes últimos a recolher pela 
Câmara Municipal, de acordo com a regulamentação e os proce-
dimentos em vigor.

3 — Relativamente aos resíduos perigosos, podendo os mesmos exis-
tir, devem as empresas, de acordo com o disposto nos normativos legais 
aplicáveis, proceder à sua identificação, separação, armazenagem e ou 
recolha e encaminhamento devidamente autorizado, de acordo com a 
legislação em vigor.

Artigo 20.º
Ruído

1 — O ruído projetado para o exterior pelas atividades a instalar na 
área de intervenção do PPZIPereira, deverá dar cumprimento aos limites 
máximos de exposição e ao critério de incomodidade junto dos recetores 
sensíveis existentes ou a construir na zona envolvente, de acordo com 
o Artigo 13.º do Regulamento Geral do Ruído.

2 — A totalidade da área de intervenção do PPZIPereira é classificada 
como zona mista, para efeitos do disposto no Regulamento Geral do 
Ruído.

Artigo 21.º
Requisitos de Segurança Contra Risco de Incêndio

1 — Devem ser cumpridas as condições exteriores de segurança e 
acessibilidade, de acordo com a legislação em vigor.

2 — Deve ser cumprido o regime jurídico da segurança contra incên-
dios em edifícios de acordo com a atividade e ou uso exercido.

3 — É obrigatória, nos termos da legislação em vigor, uma faixa 
de gestão de combustível na área envolvente do plano, e a sua manu-
tenção, com uma largura mínima não inferior a 100 m, competindo à 
respetiva entidade gestora ou, na sua inexistência ou não cumprimento 
da sua obrigação, à Câmara Municipal, realizar os respetivos trabalhos, 
podendo esta, para o efeito, desencadear os mecanismos necessários ao 
ressarcimento da despesa efetuada.

Artigo 22.º
Segurança e Controlo Ambientais

1 — Durante a fase de construção deve ser promovida a incorporação 
de boas práticas de gestão ambiental em obra, devendo salvaguardar-se, 
em qualquer caso, o cumprimento do disposto no Regime Jurídico de 
Gestão de Resíduos de Construção e Demolição, nomeadamente ao nível 
das operações de recolha, transporte, armazenagem, triagem, tratamento, 
valorização e eliminação daqueles resíduos.

2 — A instalação, alteração ou ampliação de estabelecimentos 
que provoquem poluição — emissão de poeiras, gases, fumos, va-
pores e cheiros, ruído, rejeição de efluentes líquidos, de resíduos 
sólidos e poluentes físicos — só é autorizada desde que os níveis 
destes poluentes não excedam os limites fixados pela entidade 
a que compete o licenciamento do estabelecimento ou controle 
desses níveis.

3 — Quando da atividade instalada possa resultar a produção de 
efluentes gasosos, líquidos e resíduos sólidos ou outras formas poluen-
tes suscetíveis de colocar em risco a saúde pública ou as condições 
ambientais, devem ser previstas medidas que assegurem a redução 
dos níveis de poluição para valores compatíveis com os previstos na 
legislação aplicável.
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4 — As edificações devem atender aos princípios da ecoeficiência 
designadamente ao nível da utilização eficiente da água e no que respeita 
às metas previstas no Plano Estratégico de Abastecimento de Água e 
Saneamento de Águas Residuais II (PEAASAR) e no Programa Nacional 
para o Uso Eficiente da Água (PNUEA).

5 — Na rega das áreas verdes públicas e privadas deve ser evitada a 
utilização de água tratada da rede, podendo os proprietários dos lotes, 
individualmente ou em parceria, sempre que a dimensão das zonas 
verdes o justificar, prosseguir objetivos de autossuficiência recorrendo, 
nomeadamente, a furos de captação e a depósitos de armazenamento de 
águas pluviais, no que respeita às metas previstas no Programa Nacional 
para o Uso Eficiente da Água (PNUEA).

CAPÍTULO VI

Espaços de Uso Especial

Artigo 23.º

Áreas para Equipamentos de Utilização Coletiva

1 — As Áreas para Equipamentos de Utilização Coletiva, identifi-
cadas em Planta de Implantação com os números 41 e 92, destinam-se, 
respetivamente, à localização do Ecocentro Municipal e do Clube de 
Caçadores e Canil.

2 — A parcela destinada ao Ecocentro Municipal poderá ser recon-
vertida, atendendo à estratégia política sobre os resíduos municipais 
e à definição ou identificação de um outro local mais conveniente ou 
estratégico para a sua localização, em parcela destinada a armazenagem, 
comércio ou serviços, não obstante o definido no Artigo 29.º deste 
Regulamento.

Artigo 24.º

Parâmetros de Edificabilidade

1 — Nestas áreas é permitida a instalação de equipamentos de uti-
lização coletiva.

2 — As obras a realizar respeitarão os parâmetros de edificabilidade 
definidos no Quadro Síntese do Anexo I do presente Regulamento e 
constante da Planta de Implantação, e inscrevem-se nos polígonos de 
implantação delimitados na Planta de Implantação.

3 — É ainda permitida a construção de pavimentos, muros, mu-
retes, acabamentos de construção de mobiliário urbano e pequenos 
equipamentos compatíveis com o uso de recreio e lazer, cuja fina-
lidade se integre em programas de animação, desporto e recreio e 
lazer e também, quiosques, serviços de apoio técnico e instalações 
sanitárias, desde que:

a) Se desenvolvam num só piso, não podendo a altura exceder 3 m;
b) A área de implantação seja inferior ou igual a 30 m2;
c) Assegurem o equilíbrio paisagístico.

4 — Deverá prever-se o número mínimo de lugares de estacionamento 
de acordo com o estipulado no Artigo 7.º

CAPÍTULO VII

Espaços Canais

Artigo 25.º

Infraestrutura Viária e Pedonal

1 — Os arruamentos indicados na Planta de Implantação destinam-se 
a garantir o acesso às parcelas/lotes, a circulação de veículos na zona 
industrial, o estacionamento público de veículos ligeiros e pesados, a 
circulação e estadia de peões e a integração de demais infraestruturas 
quando necessário.

2 — As obras de infraestruturação viária devem obedecer ao traçado, 
cotas de soleira e dimensionamento estabelecidos na Planta de Implan-
tação, sem prejuízo dos locais onde se inserem.

3 — Como materiais a aplicar, é permitido o betuminoso nas faixas 
de rodagem e o paver cerâmico à cor vermelha e ou amarela ou blocos 
de cimento à cor cinza e ou amarelo nos passeios.

4 — As áreas de estacionamento automóvel correspondem às indica-
das na Planta de Implantação.

Artigo 26.º
Outras Infraestruturas

A área de intervenção do PPZIPereira será dotada de sistemas públicos 
de abastecimento de água e combate a incêndios, devidamente dimen-
sionados, de acordo com a legislação em vigor sobre a matéria, para 
fogos urbanos e florestais, de saneamento, de eletrificação e iluminação 
pública, de telecomunicações e de distribuição de gás.

CAPÍTULO VIII

Espaços Verdes

Artigo 27.º
Áreas Verdes

Sem prejuízo da demais legislação em vigor:
1 — Nesta área é interdita a execução de qualquer construção, ex-

cetuando pequenos muros ou muretes, acabamentos de construção de 
mobiliário urbano e pequenos equipamentos compatíveis com o uso 
de recreio e lazer.

2 — A execução e manutenção da área verde obedecerá aos seguintes 
aspetos:

a) Manutenção do solo vivo e coberto vegetal;
b) Arborização com espécies vegetais autóctones;
c) Drenagem das águas superficiais;
d) Iluminação pública;
e) Mobiliário urbano.
f) Índice de Utilização do Solo (Iu): 0,02;
g) Índice de Impermeabilização Máximo (IIMP): 0,08.

Artigo 28.º
Área Verde de Proteção e Enquadramento

1 — As Áreas Verdes de Proteção e Enquadramento, identificadas 
em Planta de Implantação, destinam-se a contribuir para a proteção dos 
espaços residenciais próximos contra a poluição; facultar o necessário 
isolamento e proteção dos lotes industriais; possibilitar uma transição da 
mancha industrial com a envolvente próxima e contribuir para a paisagem 
e enquadramento das áreas urbanas e naturais envolventes.

2 — Não são permitidas obras de construção civil, pavimentações e 
estacionamentos.

3 — Devem ser criadas condições necessárias e suficientes para a 
estabilização de taludes, quando existentes, e para a estabilização e 
desenvolvimento da vida vegetal arbórea e arbustiva.

4 — Quando tal se verifique e sejam existentes, são permitidos o uso 
e a ocupação agrícola ou florestal nestas áreas.

CAPÍTULO IX

Área de Proteção aos Sistemas
de Abastecimento de Água

Artigo 29.º
Área de Proteção ao Reservatório de Água

Para além das servidões e restrições definidas na lei, é proibida a 
construção de edifícios numa faixa de 15 m de largura definida a partir 
dos limites exteriores do Reservatório de Água, identificado em Planta 
de Implantação.

CAPÍTULO X

Utilização das Edificações

Artigo 30.º
Permissões e Interdições

1 — Nas Áreas de Atividades Económicas, Consolidada e Proposta, 
é interdita:

a) A instalação de indústrias do tipo 1 abrangidas pelo Decreto-Lei 
n.º 254/2007, de 12 de julho, com atividades abrangidas pelo regime de 
prevenção de acidentes graves, que envolvam substâncias perigosas, e a 
limitação das suas consequências para o homem e o ambiente.
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2 — Nas Áreas de Atividades Económicas, Consolidada e Proposta, 
é permitida:

a) A instalação de indústrias dos tipos 1, 2 e 3, nos termos do definido 
no Regulamento Específico de Licenciamento Industrial em vigor, não 
obstante o definido na alínea a) do número anterior.

b) A instalação de atividades relativas às operações de gestão de 
resíduos, desmantelamento de viaturas, depósitos de sucata ou outras 
atividades, com exceção das incluídas no Decreto-Lei n.º 10/2010, 
de 04 de fevereiro, com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei 
n.º 31/2013, de 22 de fevereiro.

c) A instalação de atividades empresariais, de comércio, armazéns, 
equipamentos e serviços de apoio, incluindo ainda os sistemas adequados 
de infraestruturas.

3 — Na área de intervenção do PPZIPereira é interdita a construção 
de habitação, com a exceção da do guarda ou vigilante, quando inte-
grada na unidade industrial e com uma área total de construção não 
superior a 35 m².

CAPÍTULO XI

Execução do Plano

Artigo 31.º
Sistemas e Instrumentos de Execução

1 — A Unidade de Execução Proposta, correspondente à Área de 
Atividades Económicas Proposta, é executada, preferencialmente, por 
intermédio do sistema de imposição administrativa, nos termos da le-
gislação em vigor.

2 — O Município de Miranda do Corvo assegura a execução do plano 
através do recurso à expropriação por utilidade pública dos terrenos de 
titularidade privada, sempre que necessário.

3 — Nesta Unidade de Execução é aplicável também o definido no 
Regime Jurídico da Urbanização e Edificação (RJUE) e no Código das 
Expropriações.

4 — Os instrumentos de execução a aplicar nesta Unidade de Execu-
ção são os definidos nos Artigos 126.º a 134.º, do Regime Jurídico dos 
Instrumentos de Gestão Territorial (RJIGT).

5 — Esta Unidade de Execução será também concretizada através de 
operações urbanísticas individuais ou promovidas em associação pelos 
proprietários envolvidos.

6 — A Unidade de Execução Consolidada, correspondente à Área de 
Atividades Económicas Consolidada, na qual se incluem o Loteamento 
Industrial de Miranda do Corvo e terrenos limítrofes para a sua amplia-

ção, é executada, preferencialmente, através do sistema de imposição 
administrativa, nos termos da legislação em vigor.

7 — Na Área de Atividades Económicas Consolidada, é aplicável o 
Regime Jurídico da Urbanização e Edificação (RJUE) e o Código das 
Expropriações.

8 — Esta Unidade de Execução será concretizada através de opera-
ções urbanísticas individuais ou, sempre que aplicável, promovidas em 
associação pelos proprietários envolvidos.

9 — O PPZIPereira será concretizado através de uma das seguintes 
formas:

a) Operações de loteamento ou reparcelamento;
b) Unidades de execução.

10 — O Plano poderá ser executado faseadamente, no tempo e 
no espaço, considerando as intenções do Executivo e a estratégia 
definida, os recursos disponíveis e, quando aplicável, as intenções 
dos proprietários, sendo que, relativamente a cada um desses fa-
seamentos e quando não existentes, constarão obrigatoriamente as 
infraestruturas e os espaços que se destinam a integrar o domínio 
público municipal.

Artigo 32.º

Obrigações dos promotores

Os titulares de direitos reais sobre as parcelas definidas no Plano, 
ficam obrigados a:

a) Urbanizar o terreno de acordo com o Plano;
b) Ceder gratuitamente à Câmara Municipal, para serem integrados no 

domínio público municipal, os arruamentos, estacionamentos públicos 
e outras áreas de cedência previstas no Plano;

c) Liquidar as Taxas Municipais de Urbanização de acordo com o 
previsto em Regulamento Municipal.

CAPÍTULO XII

Disposições Finais

Artigo 33.º

Entrada em Vigor

O presente Plano entra em vigor no dia seguinte ao da sua publicação 
no Diário da República. 

 ANEXO I

QUADRO 1

Estacionamento 

Tipo de ocupação Estacionamento

Indústria e ou armazéns . . . . . . . . . . . . . 1 lugar/50 m² de ∑ Ac de indústria e ou armazéns
Pesados: 1 lugar/500 m² de ∑ Ac de indústria e ou armazéns, com o mínimo de um lugar por parcela/lote 

(a localizar no interior do lote ou edifício)
O número total de lugares resultante da aplicação dos critérios anteriores é acrescido de 20 % para 

estacionamento público

Comércio  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 lugar/30 m² de ∑ Ac de comércio para estabelecimentos < 1000 m² ∑ Ac;
1 lugar/25 m² de ∑ Ac de comércio para estabelecimentos de 1000 m² ∑ Ac a 2500 m² ∑ Ac;
1 lugar/15m² de ∑ Ac de comércio para estabelecimentos > 2500 m² ∑ Ac e, cumulativamente, 1 lugar de 

pesado/200 m² de ∑ Ac de comércio (a localizar no interior do lote ou edifício)

Serviços  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 lugares/100 m² de ∑ Ac de serviços para estabelecimentos ≤ 500 m² ∑ Ac
5 lugares/100 m² de ∑ Ac de serviços para estabelecimentos > 500 m² ∑ Ac
O número total de lugares resultante da aplicação dos critérios anteriores é acrescido de 30 % para 

estacionamento público

Os lugares de estacionamento para deficientes, públicos e privados, localizam-se também no interior 
do lote

∑ Ac: Área Total de Construção
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Parcela

Área de Ocupação (m²) Polígono de Implantação

Área Máxima
de Construção 

(m²)
Uso Estaciona-

mentoÁrea Total
da Parcela

Área Máxima
de Implantação

Área
de Logradouro Frente (m) Profundidade

(m)

Altura 
Máxima 
Fachada

(m)

N.º de Pisos

Total Admin. Indust.
Abaixo 

cota 
soleira

1 16.401,20 9.175,50 7.225,70 129,30 92,50 7 2 2 1 – 12.845,70 * **
2 7.792,15 2.602,45 5.189,70 28,65 102,00 7 2 2 1 – 3.643,45 * **
3 2.081,80 991,15 1.090,65 15,10 45,00 7 2 2 1 – 1.387,65 * **
4 1.145,90 190,45 955,45 11,10 17,15 7 2 2 1 – 266,65 * **
5 2.758,75 705,20 2.053,55 60,50 18,60 7 2 2 1 – 987,30 * **
6 3.309,40 1.234,55 2.074,85 32,50 32,50 7 2 2 1 – 1.728,40 * **
7 830,10 472,00 358,10 23,25 20,30 7 2 2 1 – 660,80 * **
8 897,75 210,50 687,25 8,50 24,80 7 2 2 1 – 294,70 * **

9.1 2.181,75 405,80 1.775,95 15,90 29,75 10 2 2 1 – 568,15 * **
9.2 1.716,10 481,00 1.235,10 38,60 19,60 10 2 2 1 – 673,40 * **
10 7.309,10 4.004,40 3.304,70 60,40 65,30 7 2 2 1 – 5.585,80 * **
11 4.308,50 1.942,90 2.365,60 30,30 64,60 7 2 2 1 – 2.720,10 * **
12 2.794,35 1.446,65 1.347,70 22,62 64,70 7 2 2 1 – 2.025,30 * **

13.1 2.878,45 1.040,40 1.838,05 14,90 63,95 10 2 2 1 – 1.456,55 * **
13.2 3.260,20 1.192,35 2.067,85 18,75 63,80 10 2 2 1 – 1.669,30 * **
14.1 4.039,50 1.255,00 2.784,50 25,00 50,20 10 2 2 1 – 1.757,00 * **
14.2 3.639,05 962,50 2.676,55 27,50 35,00 10 2 2 1 – 1.347,50 * **
15 2.161,10 929,80 1.231,30 30,70 60,55 7 2 2 1 – 1.301,75 * **
16 4.448,70 2.759,80 1.688,90 38,80 71,10 7 2 2 1 – 3.863,75 * **
17 3.191,00 1.745,40 1.445,60 28,13 69,30 7 2 2 1 – 2.443,55 * **
18 2.291,50 820,40 1.471,10 22,45 36,35 7 2 2 1 – 1.148,60 * **
19 2.065,75 766,60 1.299,15 24,40 35,00 7 2 2 1 – 1.073,25 * **
20 4.101,55 1.889,95 2.211,60 44,50 42,50 7 2 2 1 – 2.645,95 * **
21 3.070,80 912,65 2.158,15 38,55 27,80 7 2 2 1 – 1.277,70 * **
22 36.437,65 13.436,95 23.000,70 138,35 102,30 7 2 2 1 – 18.811,75 * **
23 2.380,10 745,80 1.634,30 15,20 35,00 10 3 2 1 1.044,00 * **
24 2.588,10 945,10 1.643,00 27,00 35,00 10 3 2 1 1.323,00 * **
25 2.588,00 945,00 1.643,00 27,00 35,00 10 3 2 1 1.323,00 * **
26 2.588,00 945,00 1.643,00 27,00 35,00 10 3 2 1 1.323,00 * **
27 2.588,00 945,00 1.643,00 27,00 35,00 10 3 2 1 1.323,00 * **
28 6.754,00 3.128,00 3.626,00 51,10 100,30 10 3 2 1 4.379,00 * **
29 15.664,70 7.212,40 8.452,30 64,50 110,42 10 2 2 1 – 10.097,40 * **
30 2.883,70 483,00 2.400,70 28,00 25,00 10 3 2 1 676,20 * **
31 4.946,55 1.404,70 3.541,85 45,22 33,71 10 2 2 1 – 1.966,60 * **
32 1.477,75 855,25 622,50 10,25 78,25 10 2 2 1 – 1.197,35 * **
33 1.833,35 1.313,75 519,60 23,26 57,77 10 2 2 1 – 1.839,25 * **
34 994,00 361,35 632,65 12,70 26,58 10 2 2 1 – 505,90 * **
35 1.545,80 350,00 1.195,80 17,50 20,00 10 3 2 1 490,00 * **
36 763,90 350,00 413,90 17,50 20,00 10 3 2 1 490,00 * **
37 1.237,95 350,00 887,95 17,50 20,00 10 3 2 1 490,00 * **
38 1.237,95 350,00 887,95 17,50 20,00 10 3 2 1 490,00 * **
39 763,90 350,00 413,90 17,50 20,00 10 3 2 1 490,00 * **
40 1.635,45 350,00 1.285,45 17,50 20,00 10 3 2 1 490,00 * **
41 2.395,35 188,00 2.207,35 24,00 7,85 10 2 2 1 – 263,20 a) **
42 373,40 – – – – – – – – – – b) **
43 1.556,05 601,30 954,75 20,85 29,15 10 2 2 1 – 841,85 * **
44 1.345,15 592,65 752,50 20,33 29,15 10 2 2 1 – 829,70 * **
45 1.942,50 562,90 1.379,60 19,36 29,15 10 2 2 1 – 788,10 * **
46 1.807,70 594,40 1.213,30 20,50 29,00 10 2 2 1 – 832,20 * **
47 3.102,40 760,00 2.342,40 19,00 40,00 10 3 2 1 1.064,00 * **
48 3.152,75 950,00 2.202,75 19,00 50,00 10 3 2 1 1.330,00 * **
49 3.218,85 950,00 2.268,85 19,00 50,00 10 3 2 1 1.330,00 * **
50 4.105,10 950,00 3.155,10 19,00 50,00 10 3 2 1 1.330,00 * **
51 1.253,75 250,00 1.003,75 10,00 25,00 10 3 2 1 350,00 * **
52 1.255,30 275,00 980,30 11,00 25,00 10 3 2 1 385,00 * **
53 1.418,15 350,00 1.068,15 14,00 25,00 10 3 2 1 490,00 * **
54 1.556,15 375,00 1.181,15 15,00 25,00 10 3 2 1 525,00 * **
55 2.037,90 424,50 1.613,40 32,80 25,00 10 3 2 1 594,30 * **
56 1.111,40 209,70 901,70 20,85 10,50 10 3 2 1 293,60 * **
57 1.148,50 230,00 918,50 11,50 20,00 10 3 2 1 322,00 * **
58 1.199,55 230,00 969,55 11,50 20,00 10 3 2 1 322,00 * **
59 1.061,65 230,00 831,65 11,50 20,00 10 3 2 1 322,00 * **
60 957,15 150,00 807,15 7,50 20,00 10 3 2 1 210,00 * **
61 1.817,20 345,00 1.472,20 11,50 30,00 10 3 2 1 483,00 * **
62 1.409,30 300,55 1.108,75 11,20 30,00 10 3 2 1 420,80 * **
63 1.746,70 390,00 1.356,70 13,00 30,00 10 3 2 1 546,00 * **
64 2.723,60 527,60 2.196,00 15,10 37,80 10 2 2 1 – 738,65 * **

 QUADRO 2

Quadro Síntese 
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Parcela

Área de Ocupação (m²) Polígono de Implantação

Área Máxima
de Construção 

(m²)
Uso Estaciona-

mentoÁrea Total
da Parcela

Área Máxima
de Implantação

Área
de Logradouro Frente (m) Profundidade

(m)

Altura 
Máxima 
Fachada

(m)

N.º de Pisos

Total Admin. Indust.
Abaixo 

cota 
soleira

65 2.710,45 932,10 1.778,35 26,40 41,55 10 3 2 1 1.304,95 * **
66 1.970,35 630,00 1.340,35 21,00 30,00 10 3 2 1 882,00 * **
67 2.225,15 630,00 1.595,15 21,00 30,00 10 3 2 1 882,00 * **
68 2.140,05 630,00 1.510,05 21,00 30,00 10 3 2 1 882,00 * **
69 1.921,95 630,00 1.291,95 21,00 30,00 10 3 2 1 882,00 * **
70 1.301,05 246,70 1.054,35 13,00 35,50 10 3 2 1 345,40 * **
71 1.820,80 497,00 1.323,80 14,00 35,50 10 3 2 1 695,80 * **
72 1.806,10 497,00 1.309,10 14,00 35,50 10 3 2 1 695,80 * **
73 1.806,10 497,00 1.309,10 14,00 35,50 10 3 2 1 695,80 * **
74 1.806,40 497,00 1.309,40 14,00 35,50 10 3 2 1 695,80 * **
75 1.806,40 497,00 1.309,40 14,00 35,50 10 3 2 1 695,80 * **
76 1.806,40 497,00 1.309,40 14,00 35,50 10 3 2 1 695,80 * **
77 1.807,30 497,00 1.310,30 14,00 35,50 10 3 2 1 695,80 * **
78 1.576,95 300,00 1.276,95 10,00 30,00 10 3 2 1 420,00 * **
79 1.791,45 490,00 1.301,45 14,00 35,00 10 3 2 1 686,00 * **
80 1.791,45 490,00 1.301,45 14,00 35,00 10 3 2 1 686,00 * **
81 1.791,45 490,00 1.301,45 14,00 35,00 10 3 2 1 686,00 * **
82 1.791,45 490,00 1.301,45 14,00 35,00 10 3 2 1 686,00 * **
83 1.791,45 490,00 1.301,45 14,00 35,00 10 3 2 1 686,00 * **
84 1.791,45 490,00 1.301,45 14,00 35,00 10 3 2 1 686,00 * **
85 1.816,30 409,60 1.406,70 17,50 35,00 10 3 2 1 573,45 * **
86 1.559,25 400,30 1.158,95 12,80 47,30 10 3 2 1 560,45 * **
87 1.576,20 481,00 1.095,20 11,40 42,30 10 3 2 1 673,40 * **
88 2.099,90 742,85 1.357,05 20,35 37,2 10 2 2 1 – 1.040,00 * **
89 7.401,65 1.875,00 5.526,65 75,00 25,00 10 3 2 1 2.625,00 * **
90 1.946,80 550,65 1.396,15 13,55 40,65 10 2 2 1 – 770,90 * **
91 9.693,40 4.516,40 5.177,00 33,50 169,25 10 2 2 1 – 6.323,00 * **
92 7.442,40 980,30 6.462,10 40,00 20,00 10 – – – – 1.372,40 c) **

Total 294.068,90 103.769,20 189.926,30 145.256,70

Espaços de Atividades Económicas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 284.231,15

Espaços de Uso Especial  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.837,75

Espaços Verdes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 139.130,20

Espaços Canais (arruamentos/estacionamento/passeios). . . . 49.395,55

TOTAL  . . . . . . . . . . . . . . . . . 482.594,65 Lugares de estacio-
namento público.

217,00

* Destinam-se aos usos Industrial, Armazenagem, Comércio ou Serviços
a) Destina-se ao Ecocentro Municipal
b) Reservatório de Água
c) Destina-se ao Clube de Caçadores e Canil
** Artigo 7.º do Regulamento

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

Aviso n.º 3055/2015
Nos termos do na Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro, e Lei n.º 49/2012, 

de 29 de agosto, torno público o despacho de 3 de fevereiro de 2015, 
donde consta o seguinte:

Considerando que:
Através de publicitação, foi divulgado no Diário da República, 

2.ª série, n.º 233 de 02 de dezembro de 2014, e registo na bolsa de em-
prego público, em 03 de dezembro de 2014 com o n.º OE201412/0059, 
o procedimento de seleção tendo em vista o provimento do cargo de 
direção intermédia de 3.º grau — Chefe da Unidade Municipal Loja 
do Munícipe, ao qual cabem as competências constantes do artigo 15.º 
da Estrutura Matricial e Flexível do Regulamento da Organização dos 

Serviços Municipais deste Município, publicado no Diário da República, 
2.ª série, n.º 18, de 25 de janeiro de 2013.

De acordo com o disposto no n.º 1 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 
conjugado com a Lei n.º 49/2012, de 29 de agosto, o júri procedeu à 
aplicação dos métodos de seleção (avaliação curricular e entrevista pú-
blica de seleção), tendo em resultado proposto a designação da candidata 
Isabel Alexandra Pinho Valente

Assim determino,
No uso da minha competência ao abrigo da alínea a), do n.º 2, do 

artigo 35.º, do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, conjugado 
com o n.º 9 a 13 do artigo 21.º da Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro, e Lei 
n.º 49/2012, de 29 de agosto

1 — Homologar as atas constantes de todo o processo de seleção, 
incluindo a ata n.º 3, relativa à proposta de designação da candidata.

2 — Nomear no cargo/lugar de direção intermédia de 3.º grau — Chefe 
de Unidade Municipal Loja do Munícipe, a trabalhadora Isabel Alexan-
dra Pinho Valente, em comissão de serviço, pelo período de três anos e 
por urgente conveniência de serviço, considerando a proposta e razões 
invocadas pelo júri constantes da ata n.º 3, abaixo mencionados.

3 — O presente despacho produz efeitos imediatos, pois o procedi-
mento é urgente e de interesse público, não havendo lugar à audiência 


