
Diário da República, 2.ª série — N.º 76 — 17 de abril de 2012  13865

Lote
Edificabilidade

Uso
Área implantação 

(m2)

N.º de pisos
A.B.C. [m2]

(a)
N.º. Área (m2) Acima cota soleira Abaixo cota soleira

L9  . . . . . . . . . . . . 1194 976 7 1 ou 2 (b) 6832 Equipamento serviços públicos do tipo administrativo

Totais . . . . 1194 976   6832  

(a) Área bruta de construção
(b) O número de pisos abaixo da cota de soleira pode ser aumentado em função das necessidades

 Deliberação
Aos vinte e seis dias do mês de janeiro do ano de dois mil e doze, 

reuniu a Assembleia Municipal de S. João da Madeira, em sessão extra-
ordinária, para análise e deliberação, entre outros, do seguinte assunto 
constante da ordem de trabalhos:

“2.4 — Apreciação e Votação da Proposta de Plano de Pormenor da 
Zona das Corgas”

A Assembleia Municipal deliberou, por maioria, aprovar o Plano de 
Pormenor da Zona das Corgas.

A minuta da ata foi aprovada por unanimidade (n.º 3 do artigo 92.º 
da Lei n.º 169/99, de 18 de setembro, com a nova redação dada pela Lei 
n.º 5 -A/2002, de 11 de janeiro).

Está conforme.
22 de março de 2012. — O Presidente da Mesa da Assembleia, 

Dr. Fernando Neves Portal e Silva.
605962057 

 MUNICÍPIO DE SERPA

Aviso (extrato) n.º 5581/2012

Lista unitária de ordenação final
Nos termos do n.º 6 do artigo 36.º da Portaria n.º 83-A/2009 de 

22 de janeiro, torna-se publico a lista unitária de ordenação final 
dos candidatos aprovados ao procedimento concursal comum para 
contratação em regime de contrato de trabalho em funções públicas, 
por tempo determinado, para a ocupação de 2 postos de trabalho 
de Assistente Operacional, da carreira geral de Assistente Opera-
cional da área funcional de Calceteiro, cujo aviso de abertura foi 
publicitado no Diário da República, 2.ª série, n.º 188, de 29 de 
setembro de 2011, a qual foi homologada por meu despacho de 28 
de março de 2012. 

Nome Classificação
final

Número
de

ordem

Filipe Alexandre Duarte Martinho Alexandre 13,76 1.º
Vítor Manuel Silva Coelho  . . . . . . . . . . . . . . 13,76 2.º
Francisco Dias Rações . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13,41 3.º
Joaquim Valente Cuba Romeiro. . . . . . . . . . . 13,41 4.º
Manuel António Severino de Almeida. . . . . . 12,77 5.º
Francisco Serafim Martins. . . . . . . . . . . . . . . 12,21 6.º

 A presente lista encontra-se igualmente disponível na página eletrónica 
deste Município, em www.cm-serpa.pt e afixada na Divisão de Gestão e 
Desenvolvimento dos Recursos Humanos do Município de Serpa, onde 
poderá ser objeto de consulta de segunda a sexta-feira das 9h às 12h e 
30 m e das 14h às 17h e 30 m.

De acordo com o n.º 3 do artigo 39.º da Portaria n.º 83-A2009, de 22 
de janeiro, do despacho de homologação da referida Lista cabe recurso, 
nos termos do regime geral do contencioso administrativo.

29 de março de 2012. — O Presidente da Câmara, João Manuel 
Rocha Silva.

305935279 

 MUNICÍPIO DE SILVES

Aviso n.º 5582/2012
Ao abrigo 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 cessaram a relação jurídica 
de emprego público por tempo indeterminado os seguintes trabalhadores, 
pelos motivos e nas datas que a seguir se indicam:

Desligados do serviço por motivo de exoneração:
José João Marques Clemente, da carreira/categoria de assistente ope-

racional (área funcional motorista de pesados), posicionado na posição 
remuneratória 1 -1 e no nível remuneratório 1 -7, em 29 de fevereiro 
de 2012;

Vasco Emanuel da Silva Guerreiro, da carreira/categoria de assis-
tente operacional (área funcional motorista de pesados), posicionado 
na 1.ª posição remuneratória e no nível remuneratório 151, em 11 de 
janeiro de 2012;

Vítor Manuel Gomes Faria, da carreira/categoria de encarregado 
operacional (área funcional eletricidade), posicionado na posição remu-
neratória 4 -11 e no nível remuneratório 11 -2, em 13 de janeiro de 2012;

Desligados do serviço por motivo de aposentação:
Francisco Tomé Graça Santos, da carreira/categoria de assistente 

operacional (área funcional motorista ligeiros), posicionado na posição 
remuneratória 2 -2 e no nível remuneratório 2 -4, com efeitos a partir de 
01 de outubro de 2011;

Maria Alice Cabrita Antão Correia, da carreira/categoria de assistente 
operacional (área funcional auxiliar da ação educativa), posicionada na 
posição remuneratória 6 -6 e no nível remuneratório 6 -7, com efeitos a 
partir de 1 de outubro de 2011;

Rosa Maria Cabrita Ramos, da carreira/categoria de assistente ope-
racional (área funcional auxiliar de serviços gerais), posicionada na 
posição remuneratória 1 -1 e no nível remuneratório 1 -6, com efeitos a 
partir de 1 de outubro de 2011;

José Manuel Neves Perpétua, da carreira/categoria de Assistente 
Operacional (área funcional apontador), posicionado na posição re-
muneratória 4 -4 e no nível remuneratório 4 -14, com efeitos a partir de 
10 de outubro de 2011;

Maria de Lurdes Silva V. Conceição Margarido, da carreira/categoria 
de assistente operacional (área funcional auxiliar de ação educativa), 
posicionada na posição remuneratória 5 -5 e no nível remuneratório 5 -34, 
com efeitos a partir de 9 de novembro de 2011;

António José Ventura Correia Sequeira, da carreira/categoria de as-
sistente técnico (área funcional desenhador), posicionado na posição 
remuneratória 4 -9 e no nível remuneratório 9 -3, com efeitos a partir de 
6 de janeiro de 2012;

Isabel Maria Elias Oliveira Cardoso, da carreira/categoria de chefe 
de serviços de administração escolar (área funcional assistente de ad-
ministração escolar), posicionada na posição remuneratória 1 -14 e no 
nível remuneratório 16 -1, com efeitos a partir de 6 de janeiro de 2012.

6 de março de 2012. — A Presidente da Câmara, Dr.ª Maria Isabel 
Fernandes da Silva Soares.

305909789 

 Quadro de áreas — Equipamentos 

 Aviso n.º 5583/2012
Dra. Maria Isabel Fernandes da Silva Soares, Presidente da Câmara 

Municipal de Silves, pelo presente torna público que a Assembleia 
Municipal de Silves no uso da competência que lhe é conferida pela 
alínea a) do n.º 2 do artigo 53.º, da Lei n.º 169/99, de 18 de setembro, na 
redação dada pela Lei n.º 5 -A/02, de 11 de janeiro aprovou, na sua sessão 
ordinária de 28 de fevereiro de 2012, a Alteração ao Regulamento de 
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Toponímia e Numeração de Polícia do Município, sem alterações, o qual 
foi submetido a inquérito público e publicado no Diário da República, 
2.ª série, n.º 241, de 19 de dezembro de 2011.

28 de março de 2012. — A Presidente da Câmara, Dr.ª Maria Isabel 
Fernandes da Silva Soares.

305928775 

 MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE FAMALICÃO

Edital n.º 381/2012
Dr. Paulo Alexandre Matos Cunha, vice -presidente da Câmara Mu-

nicipal de Vila Nova de Famalicão:
Torna público que, a Câmara Municipal, em reunião realizada no 

dia 27 de março de 2012, deliberou por maioria, aprovar a proposta 
do “Código Regulamentar Atividades Particulares, Espaço Publico e 
Urbanização do Município de Vila Nova De Famalicão” e submeter, 
nos termos do artigo 118.º do Código do Procedimento Administrativo, 
a apreciação pública, pelo prazo de 30 dias, a contar da data da sua 
publicação na 2.ª série do Diário da República.

A referida proposta encontra -se à disposição do público para consulta, 
nos Serviços de Atendimento ao Público da Câmara Municipal, durante 
as horas normais de expediente e no sítio oficial do Município na Internet 
em www.vilanovadefamalicao.org.

Para constar se lavrou o presente edital e outros de igual teor, que vão 
ser afixados nos lugares do costume.

3 de abril de 2012. — O Vice -Presidente da Câmara, Paulo Alexandre 
Matos Cunha.

Código Regulamentar Atividades Particulares, Espaço
Público e Urbanização

do Município de Vila Nova de Famalicão

Diplomas habilitantes
O presente Código tem como legislação habilitante os diplomas a 

seguir enunciados e que se encontram ordenados por referência aos 
respetivos títulos:

LIVRO I
Disposições comuns

Artigo 242.º da Constituição da República Portuguesa;
Artigos 117.º e 118.º do Código de Procedimento Administrativo.

LIVRO II
Urbanismo

TÍTULO I
Edificação e urbanização

Decreto -Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro, com as alterações da 
Lei n.º 13/2000, de 20 de julho, Lei n.º 30 -A/2000, de 20 de junho, 
Decreto -Lei n.º 177/2001, de 4 de junho, Lei números 15/2002, de 
22 de fevereiro, e Lei n.º 4 -A/2003, de 19 de fevereiro, Decreto -Lei 
n.º 157/2006, de 8 de agosto, Lei n.º 60/2007, de 4 de setembro, Decreto-
-Lei n.º 18/2008, de 29 de janeiro, Decreto -Lei n.º 116/2008, de 4 de 
julho, Decreto -Lei n.º 26/2010, de 30 de março, e Lei n.º 28/2010, de 
2 de setembro;

Regulamento Geral das Edificações Urbanas, aprovado pelo Decreto-
-Lei n.º 38 382, de 7 de agosto de 1951, e alterado pelo Decreto n.º 38 888, 
de 29 de agosto de 1952, pelo Decreto -Lei n.º 44258, de 31 de março de 
1962, pelo Decreto -Lei n.º 45 027, de 13 de maio de 1963, pelo Decreto-
-Lei n.º 650/75, de 18 de novembro, pelo Decreto -Lei n.º 43/82, de 8 de 
fevereiro, pelo Decreto -Lei n.º 463/85, de 4 de novembro, pelo Decreto-
-Lei n.º 172 -H/86, de 30 de junho, pelo Decreto -Lei n.º 65/90, de 21 de 
fevereiro, pelo Decreto -Lei n.º 61/93, de 3 de março, pelo Decreto -Lei 
n.º 555/99, de 16 de dezembro, pelo Decreto -Lei n.º 290/2007, de 17 de 
agosto e pelo Decreto -Lei n.º 50/2008, de 19 de março;

Artigo 53.º, n.º 2, alínea a), e artigo 64.º, n.º 5, alíneas a) a c) e n.º 6, 
alínea a) da Lei n.º 169/99, de 18 de setembro, alterada e republicada 

pela Lei n.º 5 -A/2002, de 11 de janeiro e pela Lei n.º 67/2007, de 31 
de dezembro.

TÍTULO II
Toponímia e numeração de edifícios

Artigo 64.º, n.º 1, alínea v) e artigo 53.º, n.º 2, alínea a), ambos da 
Lei n.º 169/99, de 18 de setembro, alterada e republicada pela Lei 
n.º 5 -A/2002, de 11 de janeiro e pela Lei n.º 67/2007, de 31 de de-
zembro;

Decreto -Lei n.º 433/82, de 27 de dezembro, com as alterações in-
troduzidas pelo Decreto -Lei n.º 244/95, de 14 de setembro e pela Lei 
n.º 109/2001, de 24 de dezembro.

LIVRO III
Gestão do espaço público

TÍTULO I
Trânsito e estacionamento

Artigo 64.º, n.º 1, alínea a), e n.º 7, e artigo 53.º, n.º 2, alínea a) ambos 
da Lei n.º 169/99, de 18 de setembro, com as alterações introduzidas 
pela Lei n.º 5 -A/2002, de 11 de janeiro, e pela Lei n.º 67/2007, de 31 
de dezembro;

Artigo 6.º da Lei n.º 53 -E/2006, de 29 de dezembro;
Artigo 70.º, n.º 2, do Código da Estrada, aprovado pelo Decreto -Lei 

n.º 114/94, de 3 de maio, alterado pelos Decretos -Lei n.º 2/98, de 3 de 
janeiro e n.º 265 -A/2001, de 28 de setembro, pela Lei n.º 20/2002, de 21 
de agosto, pelo Decreto -Lei n.º 44/2005, de 23 de fevereiro, pelo Decreto-
-Lei n.º 113/2008, de 1 de julho e n.º 2 do artigo 2.º do Decreto -Lei 
n.º 81/2006, de 20 de abril e pela Lei n.º 78/2009, de 13 de agosto.

Decreto -Lei n.º 381 -A/97, de 30 de dezembro.

TÍTULO II
Utilizações do domínio público

Artigo 64.º, n.º 6, alínea a) e n.º 7, alínea b), e artigo 53.º, n.º 2, 
alínea a) da Lei n.º 169/99, de 18 de setembro, na redação que lhe foi 
dada pela Lei n.º 5 -A/2002, de 11 de janeiro e pela Lei n.º 67/2007, de 
31 de dezembro;

Artigo 15.º da Lei n.º 2/2007, de 15 de janeiro;
Artigo 6.º da Lei n.º 53 -E/2006, de 29 de dezembro;
Artigo 3.º, n.º 1 e 3 do Decreto -Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro, com 

as alterações da Lei n.º 13/2000, de 20 de julho, Lei n.º 30 -A/2000, de 
20 de junho, Decreto -Lei n.º 177/2001, de 4 de junho, Lei n.º 15/2002, 
de 22 de fevereiro e Lei n.º 4 -A/2003, de 19 de fevereiro, Decreto -Lei 
n.º 157/2006, de 8 de agosto, Lei n.º 60/2007, de 4 de setembro, Decreto-
-Lei n.º 18/2008, de 29 de janeiro, Decreto -Lei n.º 116/2008, de 4 de 
julho, Decreto -Lei n.º 26/2010, de 30 de março, e Lei n.º 28/2010, de 
2 de setembro;

Artigo 106.º, n.º 3, da Lei n.º 5/2004, de 10 de fevereiro;
Decreto -Lei n.º 123/2009, de 21 de maio.
Artigo 64.º, n.º 6, alínea a) e artigo 53.º, n.º 2, alíneas a) e e), ambos 

da Lei n.º 169/99, de 18 de setembro, com as alterações introduzidas 
pela Lei n.º 5 -A/2002, de 11 de janeiro e pela Lei n.º 67/2007, de 31 
de dezembro;

Lei n.º 2110/61, de 19 de agosto, alterada pelo Decreto -Lei n.º 360/77, 
de 1 de setembro;

Artigo 15.º da Lei n.º 2/2007, de 15 de janeiro;
Artigo 6.º da Lei n.º 53 -E/2006, de 29 de dezembro;
Artigos 1.º e 11.º da Lei n.º 97/88, de 17 de agosto;
Decreto -Lei n.º 48/2011; de 1 de Abril.

TÍTULO III
Ocupação e afetação de espaço público com atividades 

comerciais e de publicidade comercial
Artigo 64.º, n.º 6, alínea a) e n.º 7, alínea b), e artigo 53.º, n.º 2, 

alínea a) da Lei n.º 169/99, de 18 de setembro, na redação que lhe foi 




