
Diário da República, 2.ª série — N.º 85 — 3 de maio de 2013  14153

3 — As construções anexas que não se implantem no limite da 
parcela ou lote devem distar no mínimo 1,5 metros aos limites da 
parcela ou lote.

4 — Área das construções anexas não pode exceder 50 % da área 
correspondente à projeção de todos os pisos acima do solo da edifi-
cação principal sobre o plano horizontal e 10 % da área da parcela 
ou lote e a altura máxima medida ao ponto mais alto da cobertura 
não pode exceder os 3,5 m.

5 — As empenas devem ter um tratamento adequado, nos termos 
do artigo 70 -H.º do presente Regulamento.

6 — Em solo urbano, a área total de anexos destinados a alojamento 
de animais não pode exceder uma área de edificação de 15 m2, sem 
prejuízo de legislação especial aplicável, salvo quando ligados a 
atividade comercial já autorizada e desde que não ponha em causa a 
estética da paisagem e a salubridade das construções envolventes.

Artigo 70.º -N
Logradouro dos edifícios

1 — A Câmara Municipal pode, oficiosamente ou a requerimento de 
qualquer interessado determinar a limpeza dos logradouros e espaços 
verdes privados para assegurar o bom aspeto, condições de salubridade 
e de segurança de pessoas.

2 — O logradouro dos edifícios deve conter uma área permeável 
preferencialmente ocupada com coberto vegetal.

3 — A utilização do logradouro, para exposição de produtos ou como 
complemento de atividade económica exercida no edifício, não pode:

a) Provocar obstrução de perspetivas panorâmicas;
b) Produzir um impacto negativo nos lugares ou na paisagem;
c) Interferir no equilíbrio arquitetónico dos edifícios e espaços 

públicos envolventes;
d ) Prejudicar condições de salubridade e segurança.

4 — O disposto nos números anteriores vale igualmente para as 
situações de exposição de produtos em parcelas que não constituam 
logradouros de edifícios e para a ocupação de parcelas com elementos 
que se incorporem no solo com caráter provisório.

Artigo 70.º -O
Vedações

1 — As vedações, aqui entendidas como qualquer elemento físico 
que delimite a parcela, (redes, sebes, arames, grades, muros ou outras, 
e ainda soluções mistas, compostas por muros e demais elementos, 
designadamente colunas, tapa -vistas, redes, grades e portões), con-
finantes com vias públicas:

a) Não poderão ter, em qualquer dos seus pontos, altura superior a 
1,80 m, relativamente ao espaço público adjacente, podendo elevar -se 
acima dessa altura apenas com sebes vivas;

b) Em conjuntos urbanos consolidados ou em consolidação, onde 
seja possível identificar uma dominância nas alturas das vedações, 
essa dimensão prevalece sobre a referida na alínea a);

c) Em troços de arruamento com pendente superior a 5 %, poderão 
ser admitidas dimensões diferentes desde que devidamente articuladas 
com a edificação e as pré existências;

d ) Em caso de necessidade de vedação de prédio único entre dois 
prédios já vedados, a vedação a executar deve garantir a continuidade 
das alturas das vedações contíguas e promover a sua articulação.

2 — As vedações aqui entendidas como qualquer elemento físico 
que delimite a parcela, (redes, sebes, arames, grades, muros ou outras, 
e ainda soluções mistas, compostas por muros e demais elementos, 
designadamente colunas, tapa -vistas, redes, grades e portões) não 
confinantes com vias públicas:

a) Não podem exceder 2,50 m de altura, a contar da cota natural dos 
terrenos, podendo ser completadas acima daquela altura com sebes vivas;

b) No caso de a vedação separar terrenos com cotas diferentes, 
aquela altura será medida a partir da cota natural mais baixa;

c) A Câmara Municipal reserva -se o direito de impor a colmata-
ção de vedações existentes, independentemente da sua altura, desde 
que por motivos de enquadramento formal, estético ou paisagístico, 
devidamente justificado;

d ) No troço de vedação entre a vedação frontal e o alinhamento do 
edifício devem ser previstas soluções que seja funcional e estetica-
mente integradas no conjunto edificado existente ou a construir.

3 — Nas zonas industriais, as vedações poderão elevar -se acima 
das alturas indicadas nos n.º 1 e 2 do presente artigo apenas em rede 
ou grade, desde que devidamente articuladas com a envolvente, não 

podendo exceder a altura máxima de 2,20 m na vedação frontal e 
3,00 m nas restantes.

4 — Em casos de áreas ou conjuntos existentes com características 
de reconhecida qualidade urbanística ou arquitetónica, ou ainda por 
motivos topográficos, formais ou funcionais devidamente justificados, 
qualquer que seja a zona do Concelho em que se situem, poderão ser 
aceites outras soluções.

5 — A localização de terminais de infraestruturas, designadamente, 
contadores de energia elétrica, abastecimento de águas, de gás ou 
outros, bem como caixa de correio e números de policia, deverá ser 
coordenada em projeto e tanto quanto possível constituir um conjunto 
cuja composição geométrica seja coerente com a imagem geral da 
vedação e sempre voltada para o domínio publico ou na impossibili-
dade voltada para local de acesso público.»

Artigo 3.º
Revogados

É revogada a alínea d ) do n.º 2 do artigo 54.º
206915354 

 MUNICÍPIO DE GONDOMAR

Aviso n.º 5820/2013

Lista unitária de ordenação final
Nos termos do despacho do presidente da Câmara Municipal, Major 

Valentim dos Santos de Loureiro, exarado no dia 18 de abri de 2013, ao 
abrigo do n.º 2 do artigo 36.º 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, foi 
homologada a lista unitária de ordenação final dos candidatos aprovados, 
do procedimento concursal de recrutamento para o preenchimento de 
seis postos de trabalho de assistente técnico da carreira e categoria de 
assistente técnico, publicitado no Diário da República, 2.ª série, n.º 128, 
de 4 de julho de 2012, pelo aviso n.º 9157/2012 — Procedimento D.

Nos termos dos n.os 4 e 5 do citado artigo 36.º, ficam notificados todos 
os candidatos, incluindo os que tenham sido excluídos no decurso da 
aplicação dos métodos de seleção do ato de homologação da lista de 
ordenação final.

Nos termos do n.º 6 do citado artigo 36.º, torna -se público que a lista 
unitária de ordenação final encontra -se disponível na página eletrónica 
deste Município em www.cm -gondomar.pt e afixada no placar do átrio 
do edifício dos Paços do Concelho.

19 de abril de 2013. — Por delegação do Presidente da Câmara, a 
Diretora Municipal, Maria Germana de Sousa Rocha.

306914974 

 MUNICÍPIO DE LOURES

Aviso n.º 5821/2013
Para os devidos efeitos torna -se público que por despacho do Sr. 

Presidente da Câmara Municipal, e após anuência da Câmara Municipal 
da Amadora, foi autorizada a consolidação definitiva da mobilidade 
interna na categoria da Assistente Operacional, Ana Luísa Ferreira 
Mendes Soares Santana, com efeitos a 13 de março de 2013, nos termos 
do artigo 64.º da Lei n.º 12 -A/2008, de 27 de fevereiro, alterado pelo 
artigo 35.º da Lei n.º 64 -B/2011, de 30 de dezembro.

3 de abril de 2013. — Por subdelegação de competências da Vereadora 
dos Recursos Humanos, o Diretor do Departamento, Carlos Santos.

306880176 

 MUNICÍPIO DE MIRANDA DO CORVO

Aviso n.º 5822/2013

Plano de pormenor da Quinta da Paiva

O Aviso n.º 10864/2009, referente à publicação do Plano de Porme-
nor da Quinta da Paiva, foi publicado no Diário da República, n.º 113, 
2.ª série, de 15 de junho de 2009.

Na área do Plano de Pormenor da Quinta da Paiva encontram -se iden-
tificados como anexos vários edifícios, existentes à data de elaboração 
do Plano de Pormenor.
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A retificação que a Câmara Municipal pretende efetuar ao Plano 
de Pormenor da Quinta da Paiva, destina -se a clarificar as atividades 
complementares admitidas nos edifícios identificados como anexos na 
Planta de Implantação e já existentes à data de elaboração do Plano, 
para que seja possível a instalação de atividades relacionadas com a 
atividade produtiva local, com a atividade produtiva similar e comércio, 
destinadas ao fabrico e comercialização de produtos cuja origem seja 
a Quinta da Paiva.

Nos termos do n.º 5 do artigo 97.º -A do Regime Jurídico dos Instru-
mentos de Gestão Territorial, aprovado pelo Decreto -Lei n.º 380/99, de 22 
de setembro, na sua redação em vigor dada pelo Decreto -Lei n.º 46/2009, 
de 20 fevereiro, a Câmara Municipal de Miranda do Corvo deliberou 
por unanimidade, na sua reunião do dia 15 de abril de 2013, declarar 
a retificação ao Artigo 10.º («Equipamento Cultural e Desportivo») do 
Regulamento do Plano de Pormenor da Quinta da Paiva, na sua redação 
publicada no Diário da República, 2.ª série, n.º 133, de 15 de junho de 
2009, através do Aviso n.º 10864/2009, de 15 de junho de 2009.

Assim, o Artigo 10.º «Equipamento Cultural e Desportivo»:

«Artigo 10.º
Equipamento Cultural e Desportivo

1 — Esta parcela engloba o existente Centro Hípico, composto 
pelo picadeiro coberto, picadeiro descoberto, bar e esplanada, par-
que infantil e anexos, tal como se encontra identificado em Planta 
de Implantação, e destina -se à instalação do Centro de Informação/ 
Museu da Chanfana, do Museu e do Jardim de Água.

2 — Nesta parcela é permitida a construção de pequenos anexos, 
tal como se encontram definidos em Planta de Implantação, de acordo 
com os parâmetros urbanísticos do Quadro de Síntese desta Planta.

3 — O acesso e circulação são feitos de acordo com o traçado 
definido em Planta de Implantação.

4 — A parcela inclui uma área de estacionamento privado, de-
limitada em Planta de Implantação, e o número de lugares corres-
ponde ao indicado no Quadro de Síntese. São previstos 25 lugares 
de estacionamento, 3 dos quais destinados a pessoas de mobilidade 
condicionada.»

Passa a ter a seguinte redação:

«Artigo 10.º
Equipamento Cultural e Desportivo

1 — Esta parcela engloba o existente Centro Hípico, composto 
pelo picadeiro coberto, picadeiro descoberto, bar e esplanada, parque 
infantil e anexos, tal como se encontra identificado em Planta de Im-
plantação, e destina -se à instalação do Museu e do Jardim de Água, 
e à ampliação do Centro de Informação/Museu da Chanfana.

2 — Nesta parcela é permitida a construção de pequenos anexos, 
tal como se encontram definidos em Planta de Implantação, de acordo 
com os parâmetros urbanísticos do Quadro de Síntese desta Planta.

3 — Nos edifícios identificados como anexos é admissível a ins-
talação de atividades relacionadas com a atividade produtiva local, 
com a atividade produtiva similar e comércio, destinados ao fabrico e 
comercialização de produtos cuja origem seja a Quinta da Paiva.

4 — O acesso e circulação são feitos de acordo com o traçado 
definido em Planta de Implantação.

5 — A parcela inclui uma área de estacionamento privado, delimitada 
em Planta de Implantação, e o número de lugares corresponde ao indi-
cado no Quadro de Síntese. São previstos 25 lugares de estacionamento, 
3 dos quais destinados a pessoas de mobilidade condicionada.»

Para constar se publica o presente e outros de igual teor serão afixados 
nos lugares públicos do costume.

22 de abril de 2013. — O Vereador, com competências delegadas, 
Dr. Sérgio Luís Rodrigues Sêco.

606917614 

 MUNICÍPIO DE MOURA

Aviso n.º 5823/2013

Procedimento concursal comum de recrutamento
para o preenchimento de um posto

de trabalho conforme caracterização no mapa de pessoal
1 — Para efeitos do disposto na parte final do n.º 1 do artigo 50.º, da 

Lei n.º 12 -A/2008, de 27/2, e do n.º 1, alínea a) do artigo 19.º da Portaria 
n.º 83 -A/2009, de 22/1, alterada e republicada pela Portaria n.º 145 -A/2011 

de 06/04, torna -se público que por deliberação da Câmara Municipal de 
20 de março de 2013, reunidos previamente os pressupostos constantes do 
n.º 2 do artigo 6.º da Lei n.º 12 -A/2008, de 27/02, conjugado com o n.º 6 do 
artigo 24.º da Lei n.º 55 -A/2010, de 31/12, se encontra aberto procedimento 
concursal comum, na modalidade de relação jurídica de emprego público 
por tempo indeterminado, conforme caracterização no mapa de pessoal, de 
1 posto de trabalho de Coordenador Técnico (Seção de Contabilidade);

2 — Em cumprimento da alínea h) do artigo 9.º da Constituição, a Ad-
ministração Pública, enquanto entidade empregadora, promove ativamente 
uma política de igualdade de oportunidades entre homens e mulheres no 
acesso ao emprego e na progressão profissional, providenciando escrupu-
losamente no sentido de evitar toda e qualquer forma de discriminação.

3 — Em cumprimento do disposto no n.º 3, artigo 3.º do Decreto -Lei 
n.º 29/2001, de 03/02, os candidatos com deficiência, com um grau de 
incapacidade igual ou superior a 60 %, têm preferência em caso de igual-
dade na classificação, a qual prevalece sobre outra preferência legal.

Os candidatos com deficiência devem declarar no requerimento de 
admissão, sob compromisso de honra, o grau de incapacidade, o tipo 
de deficiência e ainda os meios de comunicação/expressão a utilizar no 
processo de seleção.

4 — Prazo de validade: o procedimento concursal é válido para o 
preenchimento do posto de trabalho a concurso e para os efeitos previstos 
no n.º 2 do artigo 40.º da Portaria n.º 83 -A/2009, de 22/1, alterada e 
republicada pela Portaria n.º 145 -A/2011 de 06/04.

5 — Local de prestação do trabalho: Área do concelho de Moura.
6 — Caracterização do posto de trabalho: Funções de chefia técnica 

e administrativa em uma subunidade orgânica ou equipa de suporte, por 
cujos resultados é responsável. Realização das atividades de programação 
e organização do trabalho do pessoal que coordena, segundo orienta-
ções e diretivas superiores. Execução de trabalho de natureza técnica e 
administrativa de maior complexidade. Funções exercidas com relativo 
grau de autonomia e responsabilidade.

7 — Requisitos gerais de admissão: os candidatos devem reunir os 
seguintes requisitos.

a) Nacionalidade portuguesa, salvo nos casos excetuados pela Cons-
tituição, lei especial ou convenção internacional;

b) Terem 18 anos de idade completos;
c) Não estarem inibidos do exercício de funções públicas ou interditos 

para o exercício das funções a que se candidatam;
d) Possuírem robustez física e perfil psíquico indispensável ao exer-

cício das funções;
e) Terem cumprido as leis de vacinação obrigatória;

7.1 — Não podem ser admitidos candidatos que, cumulativamente, 
se encontrem integrados na carreira, sejam titulares da categoria e, não 
se encontrando em mobilidade, ocupem postos de trabalho previstos 
no mapa de pessoal desta Câmara Municipal, idênticos aos postos de 
trabalho para cuja ocupação se publicita este procedimento.

7.2 — Em cumprimento do estabelecido no n.º 4 do artigo 6.º da Lei 
n.º 12 -A/08, de 27/2, o recrutamento inicia -se de entre trabalhadores 
com relação jurídica de emprego público por tempo indeterminado, 
previamente estabelecida.

8 — Nível habilitacional exigido: 12.º ano de escolaridade sem pre-
juízo do disposto no artigo 115.º da Lei n.º 12 -A/2008 de 27/2.

9 — Não é possível substituir o nível habilitacional exigido por for-
mação ou experiência profissional.

10 — Forma e prazo de apresentação da candidatura:
10.1 — Forma: As candidaturas deverão ser formalizadas mediante pre-

enchimento de formulário tipo, (aprovado por despacho de 17.03.2009, do 
Ministério das Finanças), disponível no Serviço de atendimento e informação 
aos munícipes, que funciona no rés do chão do edifício sede do Município, 
nos dias úteis, ininterruptamente das 9 horas às 16:30 horas, e na página 
eletrónica da Câmara Municipal no endereço cmmoura@cm -moura.pt, 
podendo ser entregues pessoalmente no serviço acima indicado, ou reme-
tidos por correio registado, com aviso de receção, expedido até ao termo do 
prazo fixado, para a Câmara Municipal de Moura, Praça Sacadura Cabral, 
7860 -207 Moura, devendo delas constar os seguintes elementos:

a) Identificação do procedimento concursal, referenciando também 
o número e a data do Diário da República onde vem publicado o pre-
sente aviso;

b) Identificação do candidato pelo nome, data de nascimento, sexo, 
nacionalidade, número de identificação fiscal, morada, código postal, 
telefone, telemóvel e endereço eletrónico.

10.2 — A apresentação de candidatura em suporte de papel, deverá ser 
acompanhada, sob pena de exclusão, dos seguintes documentos:

a) Fotocópia do certificado de habilitações literárias;
b) Curriculum vitae, datado e assinado, anexando os documentos 

comprovativos das formações nele mencionados;




