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no seu montante mínimo permanecendo inalterado o seu montante
máximo.
Artigo 95.º
Competência para aplicação e graduação das coimas
1 — A competência para a instrução dos processos de contraordenação e para a graduação e aplicação das coimas previstas neste Regulamento é do Presidente da Câmara Municipal ou a quem este delegar.
2 — A graduação das coimas tem em conta a gravidade da contraordenação, o grau de culpa do agente e a sua situação económica, e
considerando os seguintes fatores:
a) O perigo que envolva para as pessoas, a saúde pública, o ambiente
e o património público ou privado;
b) O benefício económico obtido pelo agente com a prática da contraordenação.
3 — Na graduação das coimas deve ainda atender-se ao tempo durante
o qual se manteve a situação infracional, se for continuada.
Artigo 96.º
Produto das coimas
O produto das coimas constitui receita Municipal.
Artigo 97.º
Recurso da decisão de aplicação de coima
A decisão que aplique uma coima é suscetível de impugnação judicial,
nos termos da legislação em vigor.

CAPÍTULO IX
Reclamações e recursos
Artigo 98.º
Reclamações e recursos
1 — A qualquer interessado assiste o direito de reclamar, por qualquer
meio, para o Município de Serpa contra qualquer ato ou omissão deste
ou dos respetivos serviços ou agentes, que tenha lesado os seus direitos
ou interesses legalmente protegidos.
2 — A reclamação, é apreciada pelo Município de Serpa no prazo de
22 dias úteis, notificando o utilizador do teor da sua decisão e respetiva
fundamentação.
3 — Discordando da deliberação tomada, pode o interessado dela
recorrer, nos termos da lei geral.
4 — Os serviços de atendimento ao público dispõem de um livro
de reclamações, onde os utilizadores podem apresentar as suas reclamações.
5 — Para além do livro de reclamações o Município de Serpa disponibiliza mecanismos alternativos para a apresentação de reclamações
que não impliquem a deslocação do utilizador às instalações da mesma,
designadamente através do seu sítio na Internet.

CAPÍTULO X
Disposições finais e transitórias
Artigo 99.º
Casos omissos
Em tudo o omisso neste regulamento é aplicável o disposto na legislação em vigor.
Artigo 100.º
Norma revogatória
São revogadas todas as normas regulamentares que contrariem o
disposto no presente Regulamento.
Artigo 101.º
Entrada em vigor
O presente regulamento entra em vigor no dia 20 do mês seguinte
ao da sua publicação.
209341636

MUNICÍPIO DE SINTRA
Aviso n.º 2088/2016
Medidas preventivas para o concelho de Sintra no âmbito
do processo de revisão do Plano Diretor Municipal
Ana Queiroz do Vale, Diretora Municipal de Ambiente, Planeamento
e Gestão do Território da Câmara Municipal de Sintra, por delegação
de competências (Despachos n.º 20-P/2014 e n.º 135-P/2014), torna
público que, para efeitos do disposto no n.º 2 do artigo 138.º do regime
jurídico dos instrumentos de gestão territorial, aprovado pelo Decreto-Lei
n.º 80/2015, de 14 de maio, foi deliberada a aprovação de adoção de
medidas preventivas para o concelho de Sintra, no âmbito do processo de
revisão do plano diretor municipal, em sessão da Assembleia Municipal
de Sintra realizada em 3 de fevereiro de 2016, nos termos da proposta
n.º 74-P/2016 da Câmara Municipal de Sintra.
5 de fevereiro de 2016. — A Diretora Municipal de Ambiente, Planeamento e Gestão do Território (delegação de competência pelos Despachos
n.º 20-P/2014 e n.º 135-P/2014), Ana Queiroz do Vale.
Deliberação
A Assembleia Municipal de Sintra, na sua 1.ª sessão extraordinária
realizada em 3 de fevereiro de 2016, deliberou aprovar por unanimidade, sob a proposta n.º 74-P/2016 da Câmara Municipal de Sintra, a
adoção das Medidas Preventivas para o concelho de Sintra, no âmbito
do processo de revisão do plano diretor municipal.
5 de fevereiro de 2016. — O Presidente da Assembleia Municipal,
Domingos Linhares Quintas.
Medidas preventivas para o concelho de Sintra no âmbito
do processo de revisão do Plano Diretor Municipal
Preâmbulo
Por deliberação da Assembleia Municipal de 25 de julho de 2012,
foi iniciado o processo de revisão do Plano Diretor Municipal de
Sintra.
Os estudos setoriais e integrados de diagnóstico, já concluídos, possibilitou a análise sistemática com identificação, entre outras, de: (1)
forças, como o património excecional, a existência de recursos naturais
e a qualidade ambiental; (2) fraquezas, como a degradação da paisagem,
ambiente e património; (3) ameaças, como riscos naturais e pressão
urbanística.
Este processo tem sido acompanhado por uma Avaliação Ambiental
Estratégica, nos termos do Decreto-Lei n.º 232/2007 de 15 de junho, com
envolvimento da sociedade civil e atores-chave dos diferentes setores,
em sessões públicas, o que tem permitido enriquecer e contribuiu para
a construção do modelo de desenvolvimento que preside ao aprofundamento dos trabalhos de revisão do PDM de Sintra.
Em 18 de junho de 2015, a Assembleia Municipal deliberou aprovar
o Modelo de Desenvolvimento Territorial de Sintra, doravante referido
como MDT de Sintra, enunciando a visão para o concelho de Sintra:
“A obtenção de um território ordenado, harmonioso e diversificado que
promova o desenvolvimento económico sustentável numa perspetiva
integrada — população, economia e ambiente —, e a valorização dos
espaços que o compõem reforçando a sua identidade e melhorando a
qualidade de vida das populações”.
Foram definidos os eixos estratégicos do PDM de Sintra: (1) Preservação e valorização do Património e da Identidade; (2) Valorização dos
recursos existentes e dos ecossistemas; (3) Otimização e qualificação
do solo urbano, e das suas redes, como suporte à qualidade de vida;
(4) Apoio a uma economia dinâmica, inovadora e competitiva, para as
quais se estabeleceram objetivos e medidas.
O MDT de Sintra sintetiza políticas por unidades territoriais que partilham semelhanças e interdependências, identificando potencialidades
específicas que deverão impulsionar um território mais competitivo
e diversificado, e valorizou-se a existência da Estrutura Ecológica
Municipal interligada com a Rede Ecológica Metropolitana, contribuindo para a valorização do território municipal e da região e seus
ecossistemas.
Neste contexto e no atual grau de desenvolvimento dos trabalhos para
finalização da proposta de revisão do PDM de Sintra, é necessário acautelar a alteração das circunstâncias e das condições de facto existentes
que possam comprometer ou tornar mais onerosa a execução do plano,
estando em risco a prossecução dos objetivos preconizados para os eixos
estratégicos definidos no MDT de Sintra, visto que a edificação dispersa
tem como efeito a maior pressão sobre recursos naturais, degradação da
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paisagem, e a exaustão de recursos públicos na dotação e manutenção
de rede de infraestruturas e equipamentos.
Constitui o instituto jurídico das medidas preventivas, nos termos
do Regime Jurídico dos Instrumentos de Gestão do Território, o mais
adequado à salvaguarda do processo de revisão do PDM de Sintra e
à prossecução dos objetivos preconizados para os eixos estratégicos
definidos no MDT de Sintra aprovado pela Assembleia Municipal.
No território do Município não foram adotadas quaisquer medidas
preventivas ou normas provisórias nos últimos quatro anos, conforme
condicionado pelo artigo 141.º n.º 5 do RJIGT.
A adoção de medidas preventivas tem como vantagens, desde logo, a
salvaguarda de áreas necessárias proteger, quando se tratam de ecossistemas sensíveis, ou valorização de recursos naturais cuja contribuição
para a economia assume especial relevância para o modelo de desenvolvimento concelhio.
Permitirá também a valorização do sistema urbano, precavendo a
edificação dispersa e prosseguindo os princípios de contenção urbana,
rentabilização de infraestruturas e equipamento coletivos, e ainda de
compactação da malha urbana e qualificação do espaço público. Princípios insertos no MDT de Sintra e na Lei de Bases das Políticas Públicas de Solos, Ordenamento do Território e de Urbanismo que importa
prosseguir e assegurar.
O PDM de Sintra em revisão integra os princípios da política pública
de ordenamento do território e de urbanismo, emanados pela lei de
bases, e do regime jurídico dos instrumentos de gestão territorial e seu
desenvolvimento regulamentar, e os conceitos técnicos neste domínio
fixados em diploma legal. Os trabalhos em desenvolvimento atendem
ao solo urbano como o que está total ou parcialmente urbanizado ou
edificado, dotados de infraestruturas urbanas e de prestação dos serviços
associados, compreendendo, no mínimo, os sistemas de transportes
públicos, de abastecimento de água e saneamento, de distribuição de
energia e de telecomunicações.
Neste quadro, a adoção de medidas preventivas é determinante para
alcançar o objetivo último de adequada classificação do solo, conforme
enunciado no quadro legal referido, visando a sustentabilidade e a valorização das áreas urbanas, no respeito pelos imperativos de economia
do solo e dos demais recursos territoriais.
Importa assim, proibir ou limitar determinadas operações urbanísticas sujeitas a controlo prévio, sempre na ponderação do princípio da
proporcionalidade, que prejudiquem a prossecução do MDT de Sintra,
aprovado pela Assembleia Municipal, e a sua consagração no futuro
PDM de Sintra.
Assim, o Município de Sintra, por deliberação da Assembleia
Municipal de 3 de fevereiro de 2016 determina o estabelecimento
de medidas preventivas, nos termos e para os efeitos do estabelecido
no artigo 134.º do Decreto-Lei n.º 80/2015 de 14 de maio, Regime
Jurídico dos Instrumentos de Gestão Territorial (RJIGT), nos termos
seguintes:
Artigo 1.º
Objetivos
As presentes medidas preventivas são estabelecidas no âmbito da
revisão do Plano Diretor Municipal de Sintra e visam evitar a alteração
das circunstâncias e condições existentes que possam comprometer o
processo de planeamento ou tornar mais onerosa a execução do Plano,
nos termos e para os efeitos estabelecidos no artigo 134.º do Decreto-Lei n.º 80/2015 de 14 de maio, Regime Jurídico dos Instrumentos de
Gestão Territorial (RJIGT).
Artigo 2.º
Âmbito territorial
As presentes medidas preventivas aplicam-se a toda a área geográfica
do Município de Sintra, excetuando-se:
a) A área dos seguintes planos territoriais de âmbito municipal, que
se mantêm em vigor:
i) Plano de Urbanização da Serra da Carregueira;
ii) Plano de Pormenor da Área Central do Cacém;
iii) Plano de Pormenor de Salvaguarda do Bairro Almeida Araújo;
b) A área de intervenção de planos territoriais de âmbito municipal em elaboração, cujo processo de discussão pública, nos termos do
RJIGT, já tenha decorrido à entrada em vigor das presentes medidas
preventivas;
c) As Áreas Urbanas de Génese Ilegal validamente delimitadas nos
termos do correspondente regime jurídico;
d) As áreas com alvará de loteamento validamente emitido à entrada
em vigor das presentes medidas preventivas.

Artigo 3.º
Planos territoriais
1 — Mantêm-se em vigor o Plano Diretor Municipal de Sintra e o
Plano de Urbanização de Sintra, em tudo o que nas presentes medidas
preventivas não é proibido ou limitado.
2 — Mantêm-se ainda em vigor e com plena eficácia, o Plano de
Ordenamento da Orla Costeira Sintra — Sado, bem como o Plano de
Ordenamento de Sintra — Cascais.
Artigo 4.º
Âmbito material
1 — Na área geográfica objeto das presentes medidas preventivas
são proibidas as seguintes ações:
a) Operações de loteamento de qualquer natureza, nos termos da
alínea i) do artigo 2.º do regime jurídico da edificação e edificação
(RJUE);
b) Obras de urbanização, nos termos da alínea h) do artigo 2.º do
RJUE, e os trabalhos de remodelação de terrenos, nos termos da alínea m) do artigo 2.º do RJUE, em área não abrangida por operação de
loteamento;
c) Operação urbanística que, de acordo com o Regulamento Municipal de Urbanização e Edificação do Concelho de Sintra em vigor
(RMUECS), seja considerada como de impacte relevante ou semelhante
a operação de loteamento, fora de perímetro urbano;
d) Trabalhos de remodelação de terrenos que impliquem a destruição
do revestimento vegetal, a alteração do revestimento vegetal, a alteração
do relevo natural e das camadas de solo arável ou o derrube de árvores
de alto porte ou em maciço para fins não exclusivamente agrícolas,
pecuários, florestais ou mineiros, fora de perímetro urbano.
2 — Na área geográfica objeto das presentes medidas preventivas as
novas edificações, nos termos da alínea b) do artigo 2.º do RJUE, são
limitadas às seguintes condições, sem prejuízo do cumprimento das
normas legais aplicáveis, nomeadamente as decorrentes das servidões
e restrições de utilidade pública:
a) Em perímetro urbano, apenas são admitidas se cumprirem cumulativamente as seguintes condições:
i) Se localizem a menos de 25 metros de edificações existentes,
construídas e licenciadas à data de entrada em vigor das presentes
medidas preventivas;
ii) Sejam servidas de infraestruturas urbanas, nomeadamente arruamento pavimentado, redes de abastecimento de água e de escoamento
de esgotos domésticos e fornecimento de energia elétrica;
b) Fora de perímetro urbano, apenas são admitidas se cumprirem
cumulativamente as seguintes condições:
i) Se localizem a menos de 15 metros de edificações existentes,
construídas e licenciadas à data de entrada em vigor das presentes
medidas preventivas;
ii) Sejam servidas de infraestruturas urbanas, nomeadamente arruamento pavimentado, redes de abastecimento de água e de escoamento
de esgotos domésticos e fornecimento de energia elétrica.
3 — Na área geográfica objeto das presentes medidas preventivas
as obras de ampliação, nos termos da alínea e) do artigo 2.º do RJUE,
são limitadas às seguintes condições, sem prejuízo do cumprimento das
normas legais aplicáveis:
a) Em perímetro urbano, apenas são admitidas se não excederem
50 % da edificação existente, sem prejuízo do cumprimento das normas
legais aplicáveis;
b) Fora de perímetro urbano, apenas são admitidas se não excederem
20 % da edificação existente, sem prejuízo do cumprimento das normas
legais aplicáveis.
4 — Excetuam-se dos números anteriores:
a) Todas as operações urbanísticas, ações e ou outras atividades de
iniciativa municipal, e as relativas a infraestruturas de serviços públicos,
nomeadamente de telecomunicações e energia;
b) Todas as operações urbanísticas, ações ou outras atividades que,
sendo da iniciativa pública ou privada, detenham comprovado interesse
público devidamente reconhecido pela Câmara Municipal;
c) Obras de reconstrução, nos termos da alínea c) do artigo 2.º do
RJUE;
d) Obras de alteração, nos termos da alínea d) do artigo 2.º do RJUE;
e) Obras de conservação, nos termos da alínea f) do artigo 2.º do RJUE;
f) Obras de demolição, nos termos da alínea g) do artigo 2.º do RJUE;
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g) Obras de escassa relevância urbanística, nos termos da alínea l) do
artigo 2.º e do artigo 6.º-A do RJUE e do RMUECS;
h) Operações urbanísticas, de qualquer natureza, em zona urbana
consolidada, identificada nos termos da alínea o) do artigo 2.º do RJUE;
i) Operações urbanísticas isentas de controlo prévio, nos termos do
artigo 6.º do RJUE e do RMUECS.
j) Operações urbanísticas resultantes do regime legal estabelecido
pelo Decreto-Lei n.º 165/2014 de 5 de novembro, sem prejuízo do
cumprimento das normas legais aplicáveis;
k) Operações urbanísticas de legalização de construções existentes,
nos termos do artigo 102.º-A do RJUE, sem prejuízo do cumprimento
das normas legais aplicáveis;
l) As intervenções de iniciativa pública ou privada, desde que sujeitas a
controlo prévio por parte da entidade competente em matéria de recursos
hídricos, que tenham por objetivo:
i) A regularização fluvial e o controlo de cheias;
ii) A prevenção ou correção dos efeitos da erosão de origem hídrica
e do transporte e deposição de sedimentos, incluindo a proteção de
margens;
iii) A beneficiação e requalificação das linhas de água degradadas e
zonas envolventes;
iv) A implementação do POOC Sintra-Sado, em vigor, ou do Programa
da Orla Costeira Alcobaça — Cabo Espichel, quando publicado;
v) A proteção costeira com vista à salvaguarda de pessoas e bens.
5 — Ficam excluídas do âmbito de aplicação das medidas preventivas
as ações validamente autorizadas antes da sua entrada em vigor, bem
como daquelas em relação às quais exista já informação prévia favorável
válida, projeto de arquitetura ou de loteamento aprovados.
Artigo 5.º
Entrada em vigor e âmbito temporal
As medidas preventivas entram em vigor no dia seguinte da sua
publicação no Diário da República e caducam com a entrada em vigor
do novo Plano Diretor Municipal de Sintra, tendo como limite máximo
dois anos, prorrogável por mais um, conforme o disposto no artigo 141.º
n.º 1 do Decreto-Lei n.º 80/2015, de 14 de maio.
609348481

da União de Freguesias de Pontinha e Famões, com efeitos a 1 de janeiro
de 2016 e até 19 de janeiro de 2017, da trabalhadora Anabela Loureiro
Pereira, Assistente Operacional do nosso Mapa de Pessoal, perfazendo
o total máximo de 18 meses de mobilidade conforme o disposto no n.º 1
do artigo 97.º da LGTFP, aprovada pela Lei n.º 35/2014, de 20 de junho.
28 de dezembro de 2015. — O Presidente da Câmara, Mário de
Almeida Loureiro.
309302189
Aviso n.º 2091/2016
Para os devidos efeitos faz-se público que, por meu Despacho n.º 46/
RH/2015, de 14 de dezembro de 2015, no uso da competência que me
é conferida pela alínea a) do n.º 2 do artigo 35.º da Lei n.º 75/2013,
de 12 de setembro, nos termos do previsto no artigo 99.º da LGTFP,
aprovada pela Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, após anuência da Senhora Presidente da Câmara Municipal de Odivelas e a requerimento da
interessada, autorizei a consolidação da mobilidade interna na categoria,
na Câmara Municipal de Tábua, com efeitos a 1 de janeiro de 2016,
da trabalhadora Isabel Maria Costa Fernandes, Assistente Operacional
até então, pertencente ao Mapa de Pessoal da Câmara Municipal de
Odivelas.
30 de dezembro de 2015. — O Presidente da Câmara, Mário de
Almeida Loureiro.
309302278
Aviso n.º 2092/2016
Para os devidos efeitos faz-se público que, por despacho do Sr. Vereador do Pelouro dos Recursos Humanos, de 29 de dezembro de 2015, no
uso da competência que lhe foi delegada por meu Despacho n.º 12/2013,
de 15 de outubro, foi autorizada, nos termos do previsto no artigo 280.º
da LGTFP, aprovada pela Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, licença sem
remuneração do trabalhador Leonel Rodrigo Gomes Mendes, Assistente Técnico, com efeitos a 11 de janeiro de 2016 até 10 de janeiro
de 2017.
11 de janeiro de 2016. — O Presidente da Câmara, Mário de Almeida
Loureiro.
309302301

MUNICÍPIO DE SOBRAL DE MONTE AGRAÇO

FREGUESIA DA MISERICÓRDIA

Aviso n.º 2089/2016

Aviso n.º 2093/2016

Procedimento concursal comum para constituição de relação jurídica de emprego público, em regime de contrato de trabalho em
funções públicas por tempo indeterminado para preenchimento
de um posto de trabalho da carreira e categoria de técnico superior (gestão).
Nos termos do n.º 6 do artigo 36.º da Portaria n.º 83-A/2009, de 22 de
janeiro, torna-se pública a lista unitária de ordenação final dos candidatos aprovados no procedimento concursal identificado em epígrafe,
aberto pelo aviso n.º 108/2014, datado de 19 de dezembro de 2014 e
publicado na 2.ª Série do Diário da República, n.º 9, de 14 de janeiro
de 2015, homologada por despacho do Senhor Presidente da Câmara,
de 01 de fevereiro de 2016:
Candidatos Aprovados

Classificação Final

1 — Dinis Narciso Nascimento Reis Piriquito . . . . . . 14,32 valores
Do presente deverá ser dado publicidade nos termos legais. (Isento
de visto do Tribunal de Contas.)
1 de fevereiro de 2016. — O Presidente da Câmara, José Alberto
Quintino, Eng.º
309320073

MUNICÍPIO DE TÁBUA
Aviso n.º 2090/2016
Para os devidos efeitos faz-se público que, por meu Despacho
n.º 49/RH/2015, de 18 de dezembro de 2015, no uso da competência que
me é conferida pela alínea a) do n.º 2 do artigo 35.º da Lei n.º 75/2013,
de 12 de setembro, após aprovação da Junta de Freguesia da União de
Freguesias de Pontinha e Famões, e a anuência da interessada, autorizei
a prorrogação da mobilidade interna na categoria, na Junta de Freguesia

Consolidação de mobilidade na categoria
Em cumprimento do disposto na alínea b) do n. 1 do artigo 4.º da Lei
Geral do Trabalho em Funções Públicas, anexa I à Lei 35/2014, de 20
de junho (LTFP), torna-se público que, por deliberação da Freguesia da
Misericórdia, datada de 29 de junho de 2015, se procedeu à consolidação definitiva, com efeitos a 01 de dezembro de 2015, da mobilidade
interna na categoria do trabalhador Paulo Jorge Vieira Veloso (carreira
e categoria de assistente técnico), no mapa de pessoal desta Freguesia,
encontrando-se na posição remuneratória entre a 4.ª e 5.ª, nível entre 8
e 9, com a remuneração de 923,42.
13 de janeiro de 2016. — A Presidente da Freguesia da Misericórdia,
Carla Cristina Ferreira Madeira.
309328336

SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE TRANSPORTES URBANOS
DE COIMBRA
Aviso (extrato) n.º 2094/2016
Para efeitos do disposto na alínea c) do n.º 1 do artigo 4.º da Lei
n.º 35/2014, de 20 de junho, torna-se público que por deliberação do
Conselho de Administração dos Serviços Municipalizados de Transportes
Urbanos de Coimbra de 20 de janeiro de 2016, foi decidido, ao abrigo do
disposto no n.º 9 do artigo 21.º e nos artigos 23.º e 24.º da Lei n.º 2/2004,
de 15 de janeiro, na sua atual redação, aplicável à Administração Local
pelo Decreto-Lei n.º 93/2004, de 20 de abril, renovar pelo período de
três anos a comissão de serviço do Chefe de Divisão de Serviços de
Produção, Eng.º Óscar Carvalho Pinto Carneiro, com efeitos a 22 de
abril de 2016.
29 de janeiro de 2016. — A Presidente do Conselho de Administração,
Dr.ª Rosa Reis Marques.
309315165

