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Artigo 18.º
Apresentação de projeto

1 — Os adquirentes devem apresentar o projeto de instalação da uni-
dade pretendida no prazo de noventa dias a contar da data da celebração 
da escritura de compra e venda.

2 — Todas as operações urbanísticas devem respeitar as normas pre-
vistas nos Instrumentos de Gestão Territorial em vigor no Concelho, bem 
como obter os necessários pareceres, autorizações e licenças decorrentes 
dos regimes jurídicos vigentes e aplicáveis em cada caso.

Artigo 19.º
Prazos de construção

1 — Os prazos para construção serão fixados, em cada caso, no res-
petivo processo de controlo prévio da operação urbanística, pela Câmara 
Municipal ou pelo Presidente da Câmara Municipal, no uso de compe-
tência delegada, tendo em conta a natureza da ocupação, a dimensão 
das instalações e o volume do investimento realizado.

2 — A atribuição fica condicionada à obrigatoriedade de execução 
da obra no prazo máximo de dois anos, podendo este período ser, ex-
cecionalmente, prorrogado por mais um ano, por motivos devidamente 
fundamentados e apreciados pela Câmara Municipal.

Artigo 20.º
Prazo para início de laboração

Emitida a autorização de utilização e/ou exploração, o adquirente tem 
o prazo fixado no respetivo ato administrativo de controlo prévio para 
dar início à atividade empresarial.

CAPÍTULO V

Responsabilidade pelo incumprimento

Artigo 21.º
Direito de reversão

1 — Em situação de incumprimento dos prazos fixados nos arti-
gos 18.º a 20.º do presente Regulamento, a Câmara Municipal notifica 
o proprietário em falta para, no prazo de quinze dias, justificar, por 
escrito, o motivo do incumprimento.

2 — Se a Câmara Municipal considerar atendíveis as razões invocadas 
pelo proprietário, pode proceder à prorrogação excecional, até a um 
máximo de sessenta dias, do prazo para a prática dos atos em falta.

3 — Se a Câmara Municipal não aceitar os fundamentos apresentados 
e ou se os mesmos não forem apresentados pelo proprietário, revertem 
para o município e sem que este tenha qualquer direito a indemnização, 
os lotes de terreno e todas as obras e benfeitorias ali implantadas que 
não possam ser levantadas sem detrimento da coisa, obrigando -se a 
entidade pública a devolver apenas, em singelo, as importâncias que 
tiver recebido.

Artigo 22.º
Resolução do contrato

1 — A Câmara Municipal resolverá o contrato se o adquirente não 
cumprir as obrigações e os prazos decorrentes do presente Regulamento, 
nomeadamente, os prazos para construção, pagamento ou der utilização 
diversa ao lote da que fundamentou a aquisição.

2 — O não cumprimento das normas, salvo caso fortuito ou de força 
maior, devidamente justificado perante a Câmara Municipal e por esta 
aceite e aprovado, implica a imediata resolução do contrato, rever-
tendo para o Município terreno e as edificações ou benfeitorias nele 
existentes.

Artigo 23.º
Contraordenações e competência fiscalizadora

1 — A violação do disposto no presente Regulamento constitui con-
traordenação punível com coima de 50,00 euros a 5.000,00 euros, de 
500,00 euros a 25.000,00 euros, conforme sejam praticadas por pessoa 
singular ou coletiva, respetivamente.

2 — A instauração dos processos de contraordenação e a aplicação de 
coimas compete, nos termos da lei, ao presidente da câmara municipal 
ou ao vereador com a competência delegada.

3 — A ação fiscalizadora compete ao presidente da câmara municipal 
coadjuvado pelos respetivos serviços de fiscalização municipal.

4 — O produto das coimas aplicadas, ao abrigo do presente Regula-
mento, constitui receita municipal.

CAPÍTULO VI

Disposições finais

Artigo 24.º
Contagem dos prazos

Para os efeitos previstos neste Regulamento, os prazos contam -se 
de acordo com o disposto no artigo 87.º do Código do Procedimento 
Administrativo.

Artigo 25.º
Dúvidas ou omissões

As dúvidas ou omissões deste regulamento serão resolvidas por de-
liberação da Câmara Municipal.

Artigo 26.º
Norma revogatória

A partir da entrada em vigor do presente Regulamento, ficam revoga-
das todas as disposições regulamentares anteriores aprovadas pelo Mu-
nicípio de Oliveira de Frades, em data anterior à aprovação do presente 
Regulamento, que com o mesmo estejam em contradição.

Artigo 27.º
Entrada em vigor

O presente Regulamento entra em vigor no primeiro dia útil seguinte 
ao da sua publicação no Diário da República.
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 MUNICÍPIO DE OURIQUE

Aviso n.º 11846/2018
Nos termos e para os efeitos, conjugados, do n.º 1 do artigo 10.º 

da Lei n.º 112/2017, de 29 de dezembro, com o disposto no n.º 6 do 
artigo 36.º da Portaria n.º 83 -A/2009, de 22 de janeiro, alterada e re-
publicada pela Portaria n.º 145 -A/2011, de 6 de abril, torna -se público 
que foram homologadas, por meu despacho datado de 03 de agosto de 
2018, as Listas Unitárias de Ordenação Final dos candidatos, relativas 
ao procedimento concursal de regularização extraordinária de vínculos 
precários para constituição de relação jurídica de emprego público em 
regime de contrato de trabalho em funções públicas por tempo inde-
terminado, ao abrigo da Lei n.º 112/2017, de 29 de dezembro, abertos 
pelos Avisos n.º OE201803/0598, OE201803/0600 e OE201803/0603 
publicados na Bolsa de Emprego Público.

Mais se torna público, que as Listas Unitárias de Ordenação Final 
encontram -se publicitadas na página eletrónica do Município de Ourique 
(www.cm -ourique.pt) e afixadas no Edifício do Paços do Concelho, sito 
na Av.ª 25 de Abril n.º 26, Ourique.

3 de agosto de 2018. — O Presidente da Câmara, Marcelo David 
Coelho Guerreiro.

311565856 

 MUNICÍPIO DE PALMELA

Aviso n.º 11847/2018

Procedimento concursal comum para preenchimento de postos de 
trabalho de Assistente Operacional (área funcional de Cantoneiro 
de Limpeza/Arruamentos e Cabouqueiro), em regime de contrato 
de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado.
Para os devidos efeitos se faz público que, por despacho datado de 

28 de junho de 2018 do Senhor Presidente da Câmara, e nos termos da 
alínea b) do n.º 1 do artigo 4.º da parte preambular da Lei n.º 35/2014 
de 20 de junho, n.º 1 e alínea a) do n.º 3 do artigo 6.º da Lei Geral do 
Trabalho em Funções Públicas, foi celebrado Contrato de Trabalho em 
Funções Públicas por tempo indeterminado, com ocupação de postos 
de trabalho correspondentes à categoria/carreira de Assistente Ope-
racional (área funcional de Cantoneira/o de Limpeza/Arruamentos e 
Cabouqueira/o) constante no Mapa de Pessoal, com efeitos a partir de 
2 de julho de 2018, com o candidato a seguir mencionado, aprovado no 
concurso aberto por aviso publicado na 2.ª série do Diário da República 
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n.º 146, de 1 de agosto de 2016, e que, segundo a ata da reunião do júri 
do concurso, homologada em 25 de julho de 2017, é o seguinte:

Fábio André Fulgêncio Gonçalves.

O trabalhador fica, colocado na 1.ª posição, nível 1, da respetiva 
categoria, do posicionamento remuneratório da carreira/categoria.

4 de julho de 2018. — A Chefe da Divisão de Recursos Humanos, 
Joana Isabel Monteiro.
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 MUNICÍPIO DE PENAFIEL

Aviso n.º 11848/2018

Alteração ao Regulamento do Plano Diretor
 Municipal alínea 7 — Artigo 39.º

Antonino Aurélio Vieira de Sousa, Presidente da Câmara Municipal 
de Penafiel, torna público que, sob proposta da Câmara Municipal, a 
Assembleia Municipal de Penafiel, nos termos e para os efeitos do 
disposto do n.º 1 do artigo 90.º, do Decreto -Lei n.º 80/2015, de 14 de 
maio, aprovou por unanimidade em sessão extraordinária realizada no 
dia 20 de julho de 2018, a Proposta Final de Alteração ao Regulamento 
do Plano Diretor Municipal de Penafiel alínea  -7 do artigo 39.º

A alteração incide sobre a alínea  -7 do artigo 39.º do Regulamento 
do Plano Diretor Municipal de Penafiel.

Assim, em conformidade com o disposto do artigo 190.º, e da alínea f) 
do n.º 4 do artigo 192.º, ambos do Regime Jurídico dos Instrumentos de 
Gestão Territorial, publica -se no Diário da República o Regulamento 
contendo as partes respetivas dos artigos com a sua nova redação, bem 
como a deliberação da Assembleia Municipal que o aprovou.

24 de julho de 2018. — O Presidente da Câmara Municipal, Antonino 
de Sousa, Dr.

Deliberação
Alberto Fernando da Silva Santos, Presidente da Assembleia Munici-

pal, certifica que a Assembleia Municipal, em sua sessão extraordinária 
realizada a 20 de julho 2018, deliberou aprovar por unanimidade a 
proposta de Proposta Final de Alteração da alínea 7, do artigo 39.º, do 
Regulamento do Plano Diretor Municipal de Penafiel, para efeitos do 
n.º 1, do artigo 90.º, do Decreto -Lei n.º 80/2015, de 14 de maio, nos ter-
mos do disposto na alínea k), do n.º 1, do artigo 33.º, da Lei n.º 75/2013, 
de 12 de setembro.

Por ser verdade, passo a presente certidão que assino e faço autenticar 
com o selo branco em uso neste Município.

20 de julho de 2018. — O Presidente da Assembleia Municipal, 
Alberto Fernando da Silva Santos.

Alteração ao Regulamento do Plano Diretor Municipal
 de Penafiel (parte respetiva)

[...]

SUBSECÇÃO II

Área agrícola complementar

Artigo 38.º
Caracterização

1 — As áreas agrícolas complementares compreendem os terrenos 
destinados predominantemente às atividades agrícolas e pecuárias, não 
sujeitas a condicionantes específicas.

2 — Nestas áreas, é proibido o fracionamento em parcelas de área 
inferior à superfície correspondente à unidade mínima de cultura le-
galmente fixada.

Artigo 39.º
Condições de edificabilidade

1 — Nestas áreas não são permitidas operações de loteamento, 
permitindo -se apenas construções em parcelas de terreno, legalmente 
constituídas, nas condições dos números seguintes.

2 — Admite -se a reconstrução, conservação ou alteração de edifi-
cações existentes e ainda a sua ampliação, desde que a área bruta de 
construção resultante não seja superior a 50 % da área bruta de construção 
preexistente e a cércea não ultrapasse os dois pisos e 7 m.

3 — Admite -se a construção de instalações destinadas à produção e 
exploração agrícola ou pecuária, desde que:

a) Não afetem negativamente a área envolvente sob os pontos de vista 
paisagístico e de salubridade; dando cumprimento no caso de alojamentos 
de animais, ao disposto no n.º 3 do artigo 37.º;

b) Não ultrapassem os 7 m de cércea, salvo por razões de ordem 
técnica devidamente justificadas;

c) O índice de impermeabilização não seja superior a 0,25.

4 — Admite -se a construção para fins habitacionais, quando destinada 
ao seu proprietário ou titular do direito de exploração e trabalhadores 
permanentes na atividade agrícola ou pecuária e desde que a tipologia 
seja unifamiliar e se verifique, cumulativamente, que:

a) A área mínima do prédio seja igual ou superior a 5000 m2;
b) A área bruta de construção, incluindo a eventualmente existente, 

não ultrapasse os 200 m², não podendo a cércea ser superior a dois 
pisos e 7 m;

c) O prédio em causa seja obrigatoriamente servido por via pública e 
o requerente assegure todas as redes e órgãos próprios de infraestruturas 
necessários ao funcionamento da intervenção.

5 — Excetuam -se do número anterior:

a) Os casos de colmatação entre construções de habitação, urbanis-
ticamente regularizadas, localizadas na mesma frente do arruamento 
existente que as serve e distantes entre si menos de 50 m, onde não é 
exigida área mínima do prédio, devendo no entanto ser cumpridas as 
condições estabelecidas nas alíneas b) e c) do número anterior;

b) Os casos de habitação própria e permanente do proprietário e 
respetivo agregado familiar, quando este comprove, pelas entidades e 
serviços competentes da Câmara Municipal, ser residente no concelho 
e não ser proprietário de outra habitação ou terreno urbano no concelho, 
devendo ser cumpridas as condições estabelecidas nas alíneas a), b) e c) 
do número anterior e ser feito o registo de ónus de não alienação pelo 
período de 10 anos.

6 — Admitem -se construções para fins turísticos e equipamentos 
públicos ou privados de apoio ou fomento de atividades de recreio e lazer 
ou de assistência e apoio social, desde que, cumulativamente:

a) A área mínima do prédio seja de 10 000 m2;
b) A cércea não seja superior a dois pisos, exceto para o caso de 

estabelecimentos hoteleiros, que são analisados caso a caso;
c) O índice máximo de impermeabilização seja de 0,10.

7 — Admitem -se ainda as intervenções consideradas determinantes 
para a concretização de estratégias de desenvolvimento do concelho e 
reconhecidas como de interesse público pelo município, desde que a 
cércea não seja superior a dois pisos, salvo por razões de ordem técnica 
devidamente justificadas, e o índice máximo de impermeabilização seja 
de 0,25, designadamente as afetas a:

a) Equipamentos de utilização coletiva, empreendimentos de turismo 
no espaço rural e infraestruturas;

b) Projetos empresariais, nomeadamente industriais que, sendo susce-
tíveis de adequada sustentabilidade ambiental e territorial, apresentem 
um impacte positivo em pelo menos três dos seguintes domínios:

i) Criação de emprego qualificado e com representatividade, em 
número de postos de trabalho, ao nível do concelho;

ii) Volume de investimento global igual ou superior a 5 milhões de 
euros;

iii) Efeitos multiplicativos no desenvolvimento económico concelhio;
iv) Inovação de bens/serviços, ou utilização/criação de novas tec-

nologias.

8 — Sem prejuízo da legislação em vigor, admite -se, excecional-
mente, o licenciamento de pedreiras quando o recurso existente seja de 
inegável valor económico e não seja possível a sua exploração nas áreas 
delimitadas para o efeito no Plano e desde que:

a) O acesso existente ou a criar permita o suporte das novas cargas 
viárias geradas pela atividade a instalar, sem prejuízo da coexistência 
pacífica com outras funções e atividades instaladas na envolvência de 
todo o percurso do acesso a utilizar;

b) A exploração não se traduza em impactes ambientais negativos nas 
atividades próximas e na paisagem, devendo impedir -se o licenciamento 
de pedreiras em áreas proeminentes e de clara visualização a partir do 
território exterior;


