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 MUNICÍPIO DE PALMELA

Anúncio n.º 155/2018

Alteração às especificações do alvará de loteamento
 n.º 197 — Urbanização Sadigolf, Palmela Notificação

Adílio de Oliveira Costa, vice -presidente da Câmara Municipal de 
Palmela, nos termos do Despacho n.º 022/2017, de 25 de outubro e no 
uso da competência que lhe advém da alínea t), do n.º 1, do artigo 35.º do 
Anexo I à Lei n.º 75/2013, de 12 de Setembro, notifica, nos termos conju-
gados do n.º 3 do artigo 27.º do Decreto -Lei n.º 555/99 de 16 de dezembro, 
na atual redação dada pelo Decreto -Lei n.º 136/2014, de 9 de dezembro 
(RJUE) com a alínea e) do n.º 1 do artigo 112.º do Código de Procedimento 
Administrativo (CPA), publicado pelo Decreto -Lei n.º 4/2015 de 7 de 
janeiro, os proprietários dos lotes constituídos pelo alvará de loteamento 
n.º 197, titulado a favor de Sadigolf — Turismo S. A., (Processo de Lo-
teamento L -38/92), sito em Algeruz, na freguesia de Palmela, concelho 
de Palmela, que foi requerida por Yassir Mohamad Rajabaly Ramdjee, 
a alteração à licença de loteamento titulada pelo alvará antes invocado, 
especificamente às seguintes prescrições do lote n.º 104:

Aumento da área de implantação em 90,14 m2, de 337 m2 para 427,14 m2;
Aumento da área bruta de construção em 845,70 m2, de 375 m2 para 

1220,70 m2;
Aumento da área de cave em 401,89 m2, de 60 m2 para 461,89 m2 

(destinados a parqueamento);
Com as variações acima referidas verificam -se as seguintes alterações 

nos parâmetros urbanísticos gerais do alvará:
Aumento da área total de construção em 845,70 m2 (de 80.053,00 m2 

para 80.898,70 m2).

Assim e para os efeitos previstos no n.º 3 do artigo 27.º do Decreto-
-Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro, alterado pelo Decreto -Lei 
n.º 136/2014, de 09 de setembro (RJUE), mais se notifica que dis-
põem de prazo de 10 (dez) dias úteis, a contar da data de publicação 
no Diário da República em um jornal local e no “site” da Câmara 
Municipal de Palmela — www.cm -palmela.pt, do presente anúncio, 
para pronúncia escrita sobre a pretensão antes identificada, a dirigir à 
Câmara Municipal de Palmela.

E eu, Jorge Martinho, Chefe da Divisão de Administração Urbanística, 
da Câmara Municipal do Concelho de Palmela, o subscrevi.

10 de agosto de 2018. — O Vice -Presidente da Câmara, Adílio Oli-
veira Costa.
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 MUNICÍPIO DE PENICHE

Despacho n.º 8606/2018

Designação em regime de substituição para o cargo de chefe
 da Divisão de Planeamento e Gestão Urbanística

Considerando a necessidade de imprimir nova orientação à gestão 
do Município e, particularmente, aos Serviços afetos à Divisão de Pla-
neamento e Gestão Urbanística, nomeadamente, alterar a dinâmica de 
gestão para concretização de uma atuação mais eficaz e a melhoria da 
capacidade de resposta, no quadro de uma estratégia de trabalho em 
equipa, de proximidade e interação com os trabalhadores, e a redefinição 
dos parâmetros de eficiência, eficácia e qualidade, o meu despacho de 
15 de fevereiro de 2018, que determinou a cessação da comissão de 
serviço do Arquiteto José Alberto Ribeiro Gonçalves, Chefe da Divisão 
de Planeamento e Gestão Urbanística, com efeitos a partir do dia 16 de 
fevereiro de 2018, inclusive, e consequentemente, a vacatura do respetivo 
lugar, determino no uso da competência que me confere a alínea a) do 
n.º 2 do artigo 35.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, e ao abrigo do 
disposto no artigo 27.º da Lei n.º 2/ 2004, de 15 de janeiro, alterada pelas 
Leis n.os 51/ 2005, de 30 de agosto, 64 — A/2008, de 31 de dezembro, 
3 -B/2010, de 28 de abril e 64/2011, de 22 de dezembro e no artigo n.º 19 
da Lei n.º 49/2012 de 29 de agosto, por se encontrarem reunidos todos 
os requisitos legais exigidos para o provimento do cargo, constantes do 
n.º 1 do artigo 20.º da Lei n.º 2/2004, acima referida, nomeadamente a 
posse do vínculo de contrato de trabalho em funções públicas por tempo 
indeterminado, a licenciatura, a competência técnica, e a aptidão para 
o exercício de funções de direção, coordenação, controlo e experiência 
profissional de pelo menos 4 anos em carreira, nomeio, em regime de 
substituição, Ana Sofia Rego Maia Carriço (Licenciada em Arquitetura 
Paisagista), pelo tempo legalmente previsto, para o exercício do cargo 
de Chefe da Divisão de Planeamento e Gestão Urbanística, com efeitos 

a partir do dia 16 de fevereiro de 2018, inclusive, devendo ser aberto 
procedimento concursal para provimento do lugar nos termos da Lei.

15 de fevereiro de 2018. — O Presidente da Câmara, Henrique Bertino 
Batista Antunes.

ANEXO

Nota Curricular
1 — Identificação
Nome: Ana Sofia Rego Maia Carriço
Data de nascimento: 14 de fevereiro de 1977
Naturalidade: Portugal

2 — Habilitações Académicas
Licenciada em Arquitetura Paisagista, no Instituto Superior de Agro-

nomia (I.S. A.), da Universidade Técnica de Lisboa da Universidade 
Técnica de Lisboa (2002).

3 — Experiência profissional
Chefe da Divisão de Planeamento e Gestão Urbanística, em regime de 

substituição, no Município de Peniche (desde 16 de fevereiro de 2018);
Técnica Superior de Arquitetura Paisagista na Divisão de Energia e 

Ambiente do Município de Peniche (2017/2018);
Técnica Superior de Arquitetura Paisagista na Divisão de Planeamento 

e Gestão Urbanística do Município de Peniche (2015/2017);
Técnica Superior de Arquitetura Paisagista na Divisão de Energia e 

Ambiente do Município de Peniche (2005/2015);
Técnica Superior de Arquitetura Paisagista no Gabinete Técnico Local 

do Município de Bombarral (2003/2005);
Estagiária de Arquitetura Paisagista no Departamento de Projeto de 

Coordenação e Planeamento da Recuperação das Áreas Degradadas 
(DP — COPRAD) do Município de Lisboa (2001/2002);

Diversas Formações no âmbito da sua área profissional, bem como 
relativas ao funcionamento da Administração Pública.
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 MUNICÍPIO DE PORTALEGRE

Aviso n.º 12849/2018

Plano de Intervenção no Espaço Rural para as antigas
instalações da Fábrica do Bagaço (PIER)

Maria Adelaide de Aguiar Marques Teixeira, Presidente da Câmara 
Municipal de Portalegre, torna público, que a Câmara Municipal de Por-
talegre deliberou na reunião de 07 de março de 2018, aprovar e remeter 
à Assembleia Municipal de Portalegre, a proposta do Plano de Interven-
ção no Espaço Rural para as antigas instalações da Fábrica do Bagaço.

O plano contempla o uso turístico, contudo nos termos do parecer 
emitido pelo Instituto de Conservação da Natureza e das Florestas, na 
conferência procedimental realizada em 08.09.2017, o processo de 
licenciamento das construções previstas no PIER fica condicionado à 
entrada em vigor do Programa Especial do Parque Natural da Serra de 
S. Mamede (agora em recondução).

Mais torna público que a Assembleia Municipal de Portalegre, por 
deliberação de 27 de abril de 2018, aprovou o PIER.

Nos termos da alínea f) do ponto 4 do artigo 191.º do Decreto-Lei 
n.º 80/2015, de 14 de maio, publica-se em anexo, a deliberação da 
Assembleia Municipal de Portalegre, o regulamento, a planta de im-
plantação e a planta de condicionantes.

11 de maio de 2018. — A Presidente da Câmara, Maria Adelaide de 
Aguiar Marques Teixeira.

Deliberação
Luís David Trindade de Moreira Testa, presidente da Assembleia Muni-

cipal de Portalegre, certifica, para os devidos efeitos, que a Assembleia Mu-
nicipal do concelho de Portalegre, reunida em sessão ordinária, realizada 
em 27 de abril de dois mil e dezoito, deliberou aprovar, por unanimidade, 
o Plano de Intervenção no Espaço Rural (PIER), para as antigas insta-
lações da Fábrica do Bagaço — Final do Período de Discussão Pública, 
conforme deliberação do órgão executivo tomada na reunião de 07.03.18.

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

Portalegre, 30 de abril de 2018. — O Presidente da Assembleia, Luís 
David Trindade de Moreira Testa.


