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Ana Maria Jacinto Teles — 13,750
Célia Maria Lopes Gaita — 13,575
Leonor Rosa Pratas Candeias Lopes — 12,025
Lúcia Margarida Fulgêncio de Oliveira — 12,200
Maria de Lurdes dos Santos Bernardo Mestre — 13,800
Maria Esmeralda Catarino Travassos — 13,325
Nuno Manuel Monteiro Pereira — 13,225
Paula Maria Gomes Aranha — 12,300
Sandra Isabel Moura Abílio — 15,100
Sílvia Cristina Rodrigues Oliveira — 15,875
Vanda Maria Sobral da Silva Malveiro Peres — 12,125
7 de abril de 2014. — O Presidente da Câmara, Nuno Ribeiro 

Canta.
307750918 

 MUNICÍPIO DE MURÇA
Edital n.º 342/2014

José Maria Garcia da Costa, Presidente da Câmara Municipal de 
Murça, torna público que, por deliberação de câmara na reunião ordi-
nária de 04/04/2014, e nos termos do n.º 1 do artigo 118.º do Código do 
Procedimento Administrativo, aprovado pelo Decreto -Lei n.º 442/91, de 
15 de novembro, alterado pelo Decreto -Lei n.º 6/96, de 31 de janeiro, 
durante o prazo de 30 dias (úteis) a contar da publicação do presente aviso 
no Diário da República, é submetido à apreciação pública o “Projeto 
de Regulamento do Conselho Municipal da Juventude de Murça”, cujo 
texto pode ser consultado no site da Câmara Municipal de Murça (www.
cm -murca.pt) ou no placard situado no Wall de entrada do edifício dos 
Paços do Concelho.

De acordo com o n.º 2 do artigo 118.º, convidam -se todos os in-
teressados a remeter por escrito, a esta Câmara Municipal eventuais 
reclamações, sugestões, observações e propostas dentro do período atrás 
mencionado, dirigidas ao Presidente da Câmara Municipal de Murça, 
Praça 5 de Outubro, 5090 -112 Murça, ou para o email do gabinete de 
apoio à presidência (gap@cm -murca.pt).

Para constar e devidos efeitos se publica este aviso e outros de igual 
teor, que vão ser afixados nos locais públicos de costume.

10 de abril de 2014. — O Presidente da Câmara, José Maria Garcia 
da Costa, professor.

307765069 

 MUNICÍPIO DE ODEMIRA
Aviso n.º 5592/2014

Para os devidos efeitos se torna público que através do meu Despacho 
n.º 1168/2014 P, datado de 12 de março, e no uso das competências que 
me são conferidas pela alínea a), n.º 2 do artigo 35.º da Lei n.º 75/2013, 
de 12 de setembro, designei o Coordenador Técnico — António Ma-
nuel da Silva, dos Mapas de Pessoal do Município de Odemira, para 
assumir a coordenação técnica da subunidade orgânica criada no âm-
bito daquele despacho, com as atribuições e competências previstas no 
n.º 2 do artigo 11.º do Regulamento de Estrutura Orgânica da Câmara 
Municipal de Odemira, dando assim continuidade às funções assumidas 
em 17 de outubro de 2013, no âmbito do Despacho n.º 15 -A/2013 P, 
da mesma data.

31 de março de 2014. — O Presidente da Câmara, José Alberto Can-
deias Guerreiro, engenheiro.

307746747 

 MUNICÍPIO DE PAREDES
Aviso n.º 5593/2014

Para efeitos do disposto no artigo 37.º da Lei n.º 12 -A/2008 de 27 
de fevereiro conciliado com o artigo 12.º, se torna público que, Ana 
Isabel Valente Monteiro, assistente operacional (ação educativa), pediu 
a rescisão do seu contrato de trabalho por tempo indeterminado em 
funções públicas, com efeitos a 1 de Abril de 2014, a qual foi aceite.

2 de abril de 2014. — O Presidente da Câmara, Celso Manuel Gomes 
Ferreira, Dr.

307771962 

 Aviso n.º 5594/2014

Para efeitos do disposto no artigo 37.º da Lei n.º 12 -A/2008 de 27 
de fevereiro conciliado com o artigo 12.º, se torna público que, Bruno 
José Coelho de Sousa, assistente operacional (nadador salvador), pediu a 

rescisão do seu contrato de trabalho por tempo indeterminado em funções 
públicas, com efeitos a 1 de fevereiro de 2014, a qual foi aceite.

2 de abril de 2014. — O Presidente da Câmara, Celso Manuel Gomes 
Ferreira, Dr.

307772042 

 MUNICÍPIO DE PORTALEGRE

Aviso n.º 5595/2014
Maria Adelaide de Aguiar Marques Teixeira, Presidente da Câmara 

Municipal do Concelho de Portalegre, torna público, que a Câmara 
Municipal de Portalegre deliberou na reunião de 13 de janeiro de 2014, 
estabelecer medidas preventivas no âmbito da elaboração dos planos 
de urbanização da cidade de Portalegre e da Quinta da Saúde/Cabeço 
de Mouro/Salão Frio e remeter à Assembleia Municipal de Portalegre.

Mais torna público que a Assembleia Municipal de Portalegre, por 
deliberação de 26 de fevereiro de 2014, aprovou o estabelecimento de 
medidas preventivas e a proposta das mesmas.

Nos termos da alínea e) do ponto 4 do artigo 148.º do Decreto -Lei n.º 380/99 
de 22 de setembro, na sua atual redação, publica -se em anexo, a Certidão da 
deliberação da Assembleia Municipal de Portalegre de 26 de fevereiro de 
2014, bem como o texto das medidas preventivas e a planta de delimitação.

11 de março de 2014. — A Presidente da Câmara Municipal Porta-
legre, Maria Adelaide de Aguiar Marques Teixeira.

Deliberação
Jorge Luís Lourinho Mangerona, presidente da Assembleia Munici-

pal do Concelho de Portalegre, certifica, para os devidos efeitos, que a 
Assembleia Municipal do Concelho de Portalegre, reunida em sessão 
ordinária, realizada em 26 de fevereiro de dois mil e catorze, deliberou, 
por unanimidade, em 28 presenças, aprovar o plano de urbanização da 
cidade de Portalegre — plano de urbanização da Quinta da Saúde/Cabeço 
de Mouro/Salão Frio — medidas preventivas, da união de freguesias da 
Sé e S. Lourenço, conforme deliberação do órgão executivo tomada em 
reunião, realizada em 13 de janeiro do ano em curso.

Por ser verdade, passo a presente certidão que assino e autentico com 
o selo branco em uso neste município.

27 de fevereiro de 2014. — O Presidente da Assembleia, Jorge Luís 
Lourinho Mangerona.

Medidas preventivas

Preâmbulo
O Município de Portalegre tem a decorrer a elaboração do Plano de 

Urbanização para a Cidade de Portalegre e o Plano de Urbanização da 
Quinta da Saúde, Cabeço de Mouro e Salão Frio, tendo deliberado a ne-
cessidade de estabelecimento de medidas preventivas para determinadas 
áreas, que têm por objetivo evitar a alteração das circunstâncias e das 
condições de fato existentes, que possa limitar as opções de planeamento 
ou comprometer ou tornar mais onerosa a execução dos planos.

A área de intervenção do plano de urbanização para a cidade de Porta-
legre corresponde à que se encontra delimitada para o perímetro urbano 
da cidade incluído no plano diretor municipal. A área de intervenção do 
plano de urbanização para a Quinta da Saúde, Cabeço de Mouro e Salão 
Frio corresponde à que se encontra delimitada de forma autónoma, embora 
integrada no perímetro urbano da cidade definido no plano diretor municipal.

As medidas preventivas têm a natureza de regulamento adminis-
trativo.

Artigo 1.º
Âmbito territorial e objetivos

São estabelecidas as medidas preventivas para as áreas delimitadas e 
identificadas na planta à escala 1/5000, em anexo, que correspondente 
à planta do perímetro urbano da cidade de Portalegre incluída no PDM 
de Portalegre e que inclui também o perímetro urbano autónomo da 
Quinta da Saúde, Cabeço de Mouro e Salão Frio.

Artigo 2.º
Âmbito material

1 — Nas áreas objeto de medidas preventivas ficam proibidas as 
seguintes ações:

a) Operações de loteamento e obras de urbanização e obras de cons-
trução, com exceção das que estejam isentas de procedimento de licen-
ciamento ou comunicação prévia;
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