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 Aviso n.º 7712/2018

Delimitação de Área de Reabilitação Urbana do Núcleo Histórico 
e Envolvente da Vila de Mértola

Jorge Paulo Colaço Rosa, Presidente da Câmara Municipal de Mér-
tola: Torna público, que a Assembleia Municipal de Mértola em sessão 
realizada no dia 30 de abril de 2018, deliberou nos termos do n.º 1 do 
artigo 13.º do Regime Jurídico da Reabilitação Urbana, aprovado pelo 
Decreto -Lei n.º 307/2009, de 23 de outubro, na redação dada pela Lei 
n.º 32/2012, de 14 de agosto, e sob proposta da Câmara Municipal 
tomada em reunião ordinária de 18 de abril de 2018, por unanimidade, 
aprovar a delimitação da área de reabilitação urbana para a Vila de 
Mértola.

Para o efeito, nos termos do n.º 4 do artigo 13.º do Regime Jurídico 
da Reabilitação Urbana, aprovado pelo Decreto -Lei n.º 307/2009, de 
23 de outubro, na redação dada pela Lei n.º 32/2012, de 14 de agosto, 
os elementos que constituem o projeto e que integram a deliberação de 
Delimitação da Área de Reabilitação Urbana, encontram -se disponíveis 
para consulta na página da internet da Câmara Municipal, em www.
cm -mertola.pt e nas instalações do SGT (Serviço de Gestão Territorial) 
sitas na Rua da República, n.º 2, em Mértola. 

  
 14 de maio de 2018. — O Presidente da Câmara Municipal, Jorge 

Paulo Colaço Rosa.
311373301 

 MUNICÍPIO DE MIRA

Aviso n.º 7713/2018

Suspensão Parcial do Plano Diretor Municipal de Mira
e estabelecimento de Medidas Preventivas

Dr. Raul José Rei Soares de Almeida, Presidente da Câmara Muni-
cipal de Mira, torna público que o executivo desta Câmara Municipal 
deliberou, em reunião ordinária realizada em 26 de abril de 2018, por 
unanimidade, apresentar proposta à Assembleia Municipal o Relatório 

de Fundamentação da Proposta de Suspensão do Plano de Pormenor da 
Zona Industrial de Mira e Parcial do Plano Diretor Municipal de Mira, 
as Medidas Preventivas para a área e o respetivo parecer da Comissão 
de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro.

Mais torna público que, a Assembleia Municipal de Mira, na sua 
sessão ordinária datada de 26 de abril de 2018, aprovou por unanimi-
dade, nos termos do disposto na alínea b) do n.º 1 do artigo 126.º e no 
n.º 1 do artigo 137.º do DL n.º 80/2015, de 14 de maio, o Relatório 
de Fundamentação da proposta de Suspensão do Plano de Pormenor 
da Zona Industrial de Mira e Parcial do Plano Diretor Municipal de 
Mira, bem como as Medidas Preventivas para a área e o respetivo 
parecer da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional 
do Centro.

Nos termos das alíneas h) e i) do n.º 4 do artigo 191.º do DL 
n.º 80/2015, de 14 de maio, conjugado com a alínea b) do n.º 2 do 
artigo 190.º, com o n.º 8 do artigo 191.º e com o n.º 2 do artigo 6.º, da 
Portaria n.º 245/2011, de 22 de junho, e para efeitos de eficácia, publica-
-se a supramencionada deliberação e em anexo as Medidas Preventivas 
e a Planta da área suspensa e sujeita às mesmas.

18 de maio de 2018. — O Presidente da Câmara, Dr. Raul José Rei 
Soares de Almeida.

Deliberação
Raul José Rei Soares de Almeida, presidente da Câmara Municipal 

de Mira:
Declara que a Assembleia Municipal de Mira, em sessão ordinária 

realizada no dia 26 de abril de 2018, aprovou por unanimidade, nos 
termos do disposto na alínea b) do n.º 1 do artigo 126.º e no n.º 1 do 
artigo 137.º do DL n.º 80/2015, de 14 de maio, o Relatório de Fundamen-
tação da proposta de Suspensão do Plano de Pormenor da Zona Industrial 
de Mira e Parcial do Plano Diretor Municipal de Mira, bem como as 
Medidas Preventivas para a área e o respetivo parecer da Comissão de 
Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro — previsto nos 
termos do n.º 6 do artigo 126.º

Por ser verdade, mandei passar a presente certidão que assino e faço 
autenticar com o selo branco em uso nesta Câmara Municipal.

Câmara Municipal de Mira, 30 de abril de 2018. — O Presidente da 
Câmara Municipal, Dr. Raul José Rei Soares de Almeida.

Medidas preventivas

Artigo 1.º

Âmbito territorial e objetivos

1 — A área sujeita às medidas preventivas encontra -se identificada 
na planta anexa (Anexo I).

2 — As medidas preventivas destinam -se a garantir as condições 
necessárias à execução das operações de reabilitação, de requalificação 
e desenvolvimento da área mencionada no número anterior.

Artigo 2.º

Âmbito material

1 — As medidas preventivas consistem:

a) na sujeição a parecer vinculativo da Comissão de Coordenação 
e Desenvolvimento Regional, das operações de loteamento e obras de 
urbanização, construção, de ampliação, de alteração e de reconstrução, 
com exceção das que estejam isentas de procedimento de licenciamento 
ou comunicação -prévia, na área identificada na planta anexa como “Área 
sujeita a medidas preventivas antecipatórias”;

b) na interdição das operações de loteamento e obras de urbanização, 
construção, de ampliação, de alteração e de reconstrução, na restante 
área, identificada na planta anexa como “Área sujeita a medidas pre-
ventivas proibitivas”.

2 — As parcelas 40 a 48, para além do parecer da Comissão de 
Coordenação e Desenvolvimento Regional, estão também sujeitas 
ao parecer vinculativo do Instituto da Conservação da Natureza e 
das Florestas.

3 — Na área sujeita a medidas preventivas antecipatórias, a que 
se refere a alínea a) do número anterior, são apenas admitidas as 
ações necessárias para a concretização do investimento da Zona 
Industrial de Mira, as quais deverão observar as seguintes regras e 
parâmetros. 
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 Lotes com possibilidade de junção 

Lote Lotes a anexar

Lote 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lote 1.
Lote 2.
Lote 3.

Lote 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lote 8.
Lote 9.
Lote 10.
Lote 12.
Lote 13.
Lote 32.

Lote Lotes a anexar

Lote 44.
Lote 45.
Lote 46.
Lote 47.
Lote 48.

Lote 22 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lote 22.
Lote 23.
Lote 24.
Lote 25.
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Lote Lotes a anexar

Lote 29 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lote 29.
Lote 31.

Lote 41 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lote 41.
Lote 42.
Lote 43.

 4 — Na área sujeita a medidas preventivas proibitivas, a que se re-
fere a alínea b) do número anterior, apenas serão admissíveis ações de 
limpeza da mesma.

Artigo 3.º

Âmbito temporal

1 — As Medidas Preventivas entram em vigor no dia seguinte ao da 
sua publicação no Diário da República.

2 — As presentes medidas preventivas vigoram pelo prazo de 24 me-
ses prorrogável por 12 meses.

3 — As presentes medidas preventivas caducam com a entrada em 
vigor da alteração ao Plano de Pormenor da Zona Industrial de Mira.

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

44130 — http://ssaigt.dgterritorio.pt/i/Planta_com_a_delimitação_da_área_a_sujeitar_a_MP_44130_1.jpg
611378251 

 MUNICÍPIO DE MONTEMOR-O-NOVO

Aviso n.º 7714/2018
Nos termos e para os efeitos do disposto no n.º 6 do artigo 36.º da 

Portaria n.º 83 -A/2009, de 22 de janeiro, na sua atual redação, torna -se 
publico que, por meu despacho de 23 de maio de 2018, foi homologada 
a lista de ordenação final de candidatos/as, relativa ao procedimento 
concursal comum para ocupação de dois postos de trabalho de assistente 
operacional, função de auxiliar de cozinha, aberto pelo aviso Refª.BEP 
OE201802/0281 de 08 de fevereiro de 2018.

A lista unitária de ordenação final encontra -se afixada na SO Ges-
tão de Pessoal desta autarquia, e está disponível para consulta na pá-
gina eletrónica da Câmara Municipal de Montemor -o -Novo, www.
cm -montemornovo.pt.

23 de maio de 2018. — O Vice -Presidente da Câmara Municipal, 
António Adriano Mateus Pinetra.

311380008 

 MUNICÍPIO DE MORA

Aviso n.º 7715/2018
Luís Simão Duarte de Matos, Presidente da Câmara Municipal de 

Mora, torna público que, nos termos e para os efeitos do disposto no 
artigo 101.º do Código do Procedimento Administrativo aprovado pelo 
Decreto -Lei n.º 4/2015, de 7 de janeiro, e para os fins previstos no 
artigo 56.º da Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro, a Câmara Municipal 
em reunião ordinária de 16 de maio de 2018 deliberou por unanimidade 
aprovar o Projeto de Regulamento do Programa de Apoio à Recupe-
ração de Habitações Degradadas, e pelo prazo de 30 dias, a contar da 
publicação deste aviso no Diário da República, 2.ª série, submetê -lo a 
discussão pública.

Durante o referido período poderão os interessados consultar, 
nos Paços do Concelho, na Divisão de Obras e Urbanismo, durante 
o horário normal de expediente e em www.cm -mora.pt, o referido 
projeto de Regulamento e sobre ele formular quaisquer sugestões, 
as quais deverão ser dirigidas, por escrito, ao Presidente da Câmara 
Municipal.

24 de maio de 2018. — O Presidente da Câmara Municipal de Mora, 
Luís Simão Duarte de Matos.

311375368 

 MUNICÍPIO DA MURTOSA

Aviso n.º 7716/2018
Joaquim Manuel dos Santos Baptista, Presidente da Câmara Munici-

pal da Murtosa, torna público, nos termos e para os efeitos do disposto 
do artigo 101.º do Código do Procedimento Administrativo, aprovado 
pelo Decreto -Lei n.º 4/2015, de 7 de janeiro, que durante o período de 
trinta dias úteis, a contar da publicação do presente aviso no Diário da 
República, é submetido a inquérito público, o Projeto de Regulamento 
de Utilização do Porto de Abrigo para Pescadores na Cova do Chegado, 
aprovado em reunião de Câmara de 16 de maio de 2018.

Durante esse período, poderão os interessados, consultar o projeto 
acima referido, no Balcão de Apoio Integrado da Câmara Municipal, 
nas Juntas de Freguesia do Concelho e na internet, no site www.cm-
-murtosa.pt.

Podem ainda os interessados, querendo, apresentar por escrito, durante 
o horário normal de expediente, das 9,00h às 12,30h e das 13,30h às 
16,30h, as observações tidas por convenientes.

21 de maio de 2018. — O Presidente da Câmara Municipal da Mur-
tosa, Joaquim Manuel dos Santos Baptista.

311370653 

 Aviso n.º 7717/2018

Alteração do Plano Diretor Municipal da Murtosa
Joaquim Manuel dos Santos Baptista, Presidente da Câmara Municipal 

da Murtosa, torna público, que nos termos dos artigos 118.º e 119.º do 
Regime Jurídico dos instrumentos de Gestão Territorial (RJIGT), que 
remetem para o artigo 76.º do referido regime, que a Câmara Municipal 
da Murtosa, na sua reunião ordinária de 16 de maio de 2018, deliberou 
por unanimidade a abertura do procedimento de Alteração ao PDM 
da Murtosa, de acordo com os Termos de Referência que constam da 
Informação 494/2018 (9 de maio de 2018), por força da entrada em 
vigor do Programa da Orla Costeira Ovar — Marinha Grande — POC 
OMG (RCM n.º 112/2017, de 1 de agosto), bem como a correção de 
incongruências no articulado regulamentar e erros materiais existentes 
no plano.

Ficou estabelecido um prazo de 12 meses para a elaboração da presente 
Alteração (n.º 1 do art. 76.º do RJIGT) e um período de quinze (15) dias 
úteis, a contar da data da publicação do presente Aviso no Diário da 
República, para a formulação de sugestões e apresentar informações, 
sobre quaisquer questões que possam ser consideradas no âmbito deste 
procedimento de Alteração ao PDM da Murtosa, por todos os interessa-
dos, nos termos de n.º 1 do artigo 76.º e n.º 2 do artigo 88.º do RJIGT.

Qualquer sugestão, informação ou observação deverá ser apresen-
tada por escrito, em formulário próprio e dirigido ao Presidente da 
Câmara Municipal da Murtosa, no Balcão de Atendimento Integrado, 
sito Praça do Município, 1, 3870-101 Murtosa, ou enviadas por carta 
com aviso de receção para aquela morada, ou para o endereço eletrónico 
geral@cm-murtosa.pt. Os documentos relativos ao presente procedi-
mento (Deliberação e Termos de Referência) poderão ser consultados no 
GSIG, durante as horas normais de expediente ou no sítio da autarquia, 
em http:\\www.cm-murtosa.pt

21 de maio de 2018. — O Presidente da Câmara, Joaquim Manuel 
dos Santos Baptista.

Ata
Carlos Manuel Ferreira Afonso, Chefe da Divisão Administrativa e 

Financeira da Câmara Municipal da Murtosa:
Certifica, para os devidos efeitos, que, da ata da reunião ordinária 

da Câmara Municipal da Murtosa de dezasseis de maio de dois mil e 
dezoito, consta a seguinte deliberação:

Início do Procedimento Administrativo para Alteração do Plano 
Diretor Municipal

Foi presente pelos Técnicos Superiores Eduarda Figueiredo e Auré-
lio Oliveira a informação n.º 494/2018, datada de 9 de maio de 2018, 
que se anexa à presente ata e se dá aqui por reproduzida para todos os 
efeitos legais.

A Câmara Municipal tendo em consideração a referida informação, 
deliberou, por unanimidade:

1) Autorizar a abertura do procedimento de Alteração do PDM da Mur-
tosa, de acordo com os termos de referência na informação n.º 494/2018, 
que deverá estar concluído no prazo máximo de 12 meses;


