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CÂMARA MUNICIPAL DE VALE DE CAMBRA

Aviso n.º 232/2004 (2.ª série) — AP.  — Por despachos do
vereador da Câmara de 3 de Dezembro de 2003:

Alexandre David Costa Rodrigues, contratado a termo certo como
técnico profissional arqueólogo de 2.ª classe, foi renovado o
contrato a termo certo, por mais seis meses, para desempenhar
idênticas funções.

Carlos Alberto Pinho Soares, Márcio José dos Santos Ferreira e
Rosa Maria Soares, contratados a termo certo como operários
semiqualificados — operários (cantoneiros), foram renovados os
contratos a termo certo, por mais seis meses, para desempe-
nharem idênticas funções.

(Isento do visto do Tribunal de Contas.)

4 de Dezembro de 2003. — O Vereador com competências de-
legadas, António Alberto Almeida de Matos Gomes.

CÂMARA MUNICIPAL DE VALENÇA

Aviso n.º 233/2004 (2.ª série) — AP.  — Cumprindo o deter-
minado na alínea b) do n.º 1 do artigo 34.º do Decreto-Lei n.º 427/
89, de 7 de Dezembro, torna-se publico, que por meu despacho de
27 de Novembro do corrente ano, foi renovado, por mais seis meses,
com início a 2 de Janeiro de 2004, o contrato de trabalho a termo
certo com Hélder Eónio Carvalho Pereira, celebrado ao abrigo da
alínea d) do n.º 2 do artigo 18.º do Decreto-Lei n.º 427/89, de 7
de Dezembro, com a redacção que lhe foi dada pelo Decreto-Lei
n.º 218/98, de 17 de Julho.

28 de Novembro de 2003. — O Presidente da Câmara, José Luís
Serra.

CÂMARA MUNICIPAL DE VALONGO

Aviso n.º 234/2004 (2.ª série) — AP.  — Para os devidos efeitos
se faz público que a Assembleia Municipal de Valongo, por pro-
posta da Câmara Municipal, deliberou, em sessão ordinária reali-
zada no dia 10 de Dezembro de 2003, alterar o Regulamento
Municipal de Edificação e Urbanização e o Regulamento de Liqui-
dação e Cobrança das Taxas Relativas à Realização de Operações
Urbanísticas de Edificação e Urbanização, nos seguintes termos:

I — Regulamento Municipal de Edificação
e Urbanização

1 — Aditamento

Artigo 26.º-A

Elaboração de projectos de operações de loteamento

1 — Para efeitos do disposto no n.º 3 do artigo 4.º do Decreto-
-Lei n.º 292/95, de 14 de Novembro, todos os projectos de opera-
ções de loteamento, ainda que sujeitos a diferentes tipos de proce-
dimento previstos no Decreto-Lei n.º 555/99, com a redacção dada
pelo Decreto-Lei n.º 177/2001, são elaborados por equipas multi-
disciplinares que devem incluir pelo menos um arquitecto, um
engenheiro civil ou engenheiro técnico civil e um arquitecto pai-
sagista, excepto nos casos em que a operação de loteamento te-
nha um número de fogos inferior a 20 e, cumulativamente, uma
área de intervenção não superior a 6000 m2.

2 — Todos os restantes casos, ainda que não ultrapassem os
parâmetros referidos mas que incluam usos distintos, estarão su-
jeitos à constituição de equipas multidisciplinares previstas e cons-
tituídas nos termos do Decreto-Lei n.º 292/95, de 14 de Novem-
bro.

2 — Alterações

Artigo 28.º

Dimensionamento das áreas para espaços verdes,
de utilização colectiva e equipamento

1 — Para as operações de loteamento realizadas nos espaços
urbanos e urbanizáveis a parametrização das áreas a ceder ao mu-
nicípio para espaços verdes, de utilização colectiva e equipamen-
tos são as definidas no PDM em vigor.

2 — Para as operações de loteamento inseridas nos espaços
industriais a parametrização das áreas a ceder serão as definidas na
Portaria n.º 1136/2001, de 25 de Setembro.

3 — A haver lugar a cedência para o domínio público municipal
de espaços verdes e de utilização colectiva, e equipamentos, pelo
menos 60% dessa área constituirá uma parcela única.

4 — Na percentagem da área referida anteriormente não serão
incluídas as áreas destinadas àqueles fins cuja natureza seja privada
e comum dos lotes ou dos edifícios que neles venham a ser cons-
truídos, podendo estas ser ou não englobadas nos restantes 40%.

5 — As áreas destinadas a espaços verdes, de utilização colecti-
va, e equipamentos a integrar no domínio público municipal, de-
vem sempre possuir acesso directo a espaço ou via pública, e a sua
localização e condição topográfica devem contribuir para a quali-
ficação do espaço urbano onde se integram, tratando-se assim de
espaços livres, entendidos como espaços exteriores, enquadrados
na estrutura urbana verde e que se prestam a uma utilização não
condicionada.

6 — É da competência da Câmara Municipal, com possibilidade
de delegação no seu presidente ou no vereador do pelouro do ur-
banismo, decidir, com base nos fundamentos previstos no n.º 4,
do artigo 44.º do Decreto-Lei n.º 555/99, e suas ulteriores redac-
ções, se há ou não lugar a cedência de terrenos a integrar no do-
mínio público municipal, para instalação de espaços verdes e de
utilização colectiva, infra-estruturas e equipamentos, nas opera-
ções urbanísticas referentes a operações de loteamento e nas obras
de edificação definidas no artigo 27.º do presente Regulamento.
Esta integração é feita automaticamente com a emissão do alvará
de licença.

7 — Sempre que não há lugar a cedências, total ou em parte,
para os fins definidos no número anterior, fica o proprietário obrigado
ao pagamento de uma compensação ao município, em numerário
ou em espécie, nos termos definidos no Regulamento de Taxas.

8 — Ficam igualmente sujeitas à compensação referida no nú-
mero anterior, os pedidos de licença ou autorização de obras de
edificação ou reconstrução, quando a operação urbanística contemple
a criação de áreas de circulação viária e pedonal, espaços verdes e
equipamentos de uso privativo.

Artigo 40.º

Estacionamento automóvel em geral

1 — Em complemento do disposto no Regulamento do Plano
Director Municipal, o cálculo do número de lugares de estaciona-
mento deve obedecer aos critérios mínimos a seguir definidos,
consoante o tipo de ocupação e em função da área bruta de cons-
trução:

Tipo de ocupação Estacionamento privado Estacionamento público

Habitação ................................................................................................................ 1 lugar/fogo 50% do privado com o
mínimo de 1 lugar

Comércio e serviços .............................................................................................. 1 lugar/50m2 1 lugar/100 m2

Salas de espectáculo, recintos desportivos e outros locais de reunião .............. 1 lugar/100m2 1 lugar/50 m2

Estabelecimentos hoteleiros.................................................................................. 1 lugar/50 m2 1 lugar/50 m2

Restauração e bebidas ............................................................................................ 1 lugar/50 m2 1 lugar/20 m2

Estabelecimentos comerciais abrangidos por diplomas legais específicos ......... 1 lugar/50 m2 1 lugar/30 m2

Estabelecimentos de ensino superior, secundário e equiparados ........................ 1 lugar/30 m2 1 lugar/100 m2

Estabelecimentos de ensino primário, pré-primário e equiparados................... 1 lugar/100 m2 1 lugar/50 m2

Industrial e armazenagem ...................................................................................... 1 lugar/150 m2 50% do privado com o
mínimo de 1 lugar
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2 — ..............................................................................................
3 — ..............................................................................................
4 — ..............................................................................................
5 — Compete à Câmara Municipal, com possibilidade de dele-

gação no seu presidente ou vereador do pelouro do urbanismo decidir
se há ou não lugar ao pagamento de uma taxa de uma compensa-
ção ao município, sempre que não haja lugar à criação de unidades
de estacionamento privado em consonância com o disposto no
artigo 17.º Regulamento do PDM, complementado pelo quadro
definido no n.º 1, com excepção do uso habitacional.

6 — A taxa de compensação referida no número anterior, pode
ser paga em espécie ou numerário, de acordo com o disposto no
Regulamento Municipal de Liquidação e Cobrança das Taxas Rela-
tivas à Realização de Operações Urbanísticas de Edificação e Ur-
banização.

II — Regulamento de Liquidação e Cobrança das Taxas
Relativas à Realização de Operações Urbanísticas de
Edificação e Urbanização.

1 — Aditamento

Artigo 26.º-A

Cálculo do valor da taxa em numerário
pela inexistência de estacionamento privado

1 — O valor, em numerário, da taxa a pagar ao município é
determinado de acordo com a seguinte fórmula:

K1 × K2 × A1 × 0,25 V

5

em que:

K1 — é um factor variável em função da localização, con-
soante a freguesia em que se insere e tomará os seguintes
valores:

5 para Valongo, Ermesinde e Alfena;
3 para Campo e Sobrado;

K2 — é um factor consoante a tipologia, e tomará os seguin-
tes valores:

Indústria — 0,70;
Hotelaria e similares — 0,80;
Comércio — 0,90.

A1 — é o valor, em metros quadrados, da totalidade ou de
parte da área que os lugares de estacionamento em défice
ocupam, considerando que um lugar ocupa 12,5 m2 (2,5 × 5);

V — valor em euros para efeitos de cálculo correspondente
ao custo do metro quadrado de construção a que se refere o
n.º 1 do artigo 7.º do Decreto-Lei n.º 13/86, de 23 de Ja-
neiro, decorrente do preço de construção fixado na porta-
ria anualmente publicada para o efeito, para as diversas zonas
do País (actualmente em 629,53 euros);

2 — Nas operações urbanísticas de uso misto para o cálculo
relativo ao défice apurado, será considerado o coeficiente K2 do
uso predominante na operação.

Aprovado em reunião de Câmara realizada no dia 17 de No-
vembro de 2003.

Aprovado em sessão da Assembleia Municipal realizada no dia
10 de Dezembro de 2003.

11 de Dezembro de 2003. — O Presidente da Câmara, Fernando
Horácio Moreira Pereira de Melo.

CÂMARA MUNICIPAL DE VIEIRA DO MINHO

Aviso n.º 235/2004 (2.ª série) — AP.  — Para os devidos
efeitos se torna público que em 28 de Novembro de 2003, foi
renovado o contrato a termo certo, por um período de mais
três meses, com Julieta Clementina Rodrigues Silva, para a cate-

goria de assistente administrativo — grupo de pessoal adminis-
trativo, escalão 1, índice 195, terminando agora o mesmo em
31 de Março de 2004.

3 de Dezembro de 2003. — O Presidente da Câmara, Jorge Au-
gusto Mangas Abreu Dantas.

Aviso n.º 236/2004 (2.ª série) — AP.  — Dr. Jorge Augusto
Mangas Abreu Dantas, presidente da Câmara Municipal de Vieira
do Minho:

Faz público que, nos termos da Lei n.º 113/91 e na sequência de
deliberações da Câmara Municipal e da Assembleia Municipal, ambas
deste município de Vieira do Minho, datadas, respectivamente, de
17 de Fevereiro de 1999 e de 26 de Fevereiro de 1999, foi apro-
vada a criação do Serviço Municipal de Protecção Civil, integrado
no organigrama da Câmara Municipal de Vieira do Minho, com o
seguinte quadro próprio de pessoal por inerência de funções:

a) Engenheiro chefe de Divisão de Obras Municipais;
b) Encarregado do pessoal operário;
c) Motorista de pesados;
d) Condutores de máquinas pesadas e veículos;
e) Brigada de operários qualificados.

4 de Dezembro de 2003. — O Presidente da Câmara, Jorge
Augusto Mangas Abreu Dantas.

CÂMARA MUNICIPAL DE VILA FLOR

Aviso n.º 237/2004 (2.ª série) — AP.  — Para os devidos efeitos
torna-se público que, por deliberação da Câmara Municipal de 24
de Dezembro de 2003, é prorrogado a partir de 6 de Janeiro de
2004, e por um período de 12 meses, o contrato de trabalho a
termo certo do técnico superior João Alberto Correia, nos termos
do n.º 1 do artigo 20.º do Decreto-Lei n.º 427/89, de 7 de Dezembro.

9 de Dezembro de 2003. — O Presidente da Câmara, Artur
Guilherme Gonçalves Vaz Pimentel.

CÂMARA MUNICIPAL DE VILA NOVA DA BARQUINHA

Aviso n.º 238/2004 (2.ª série) — AP.  — Contratação a ter-
mo certo. — Para os devidos efeitos, torna-se público que esta Câmara
Municipal, por despacho do presidente da Câmara de 1 de Outubro
de 2003, foi celebrado contrato de trabalho a termo certo, por
urgente conveniência de serviço, com início a 15 de Outubro de
2003, e pelo prazo de 12 meses, eventualmente renováveis, com
a trabalhadora Patrícia Bioucas Marques Bento, para exercer as
funções de técnico superior de 2.ª classe — jurista, a remunerar
pelo 1.º escalão, índice 400, da tabela salarial da função pública.

15 de Outubro de 2003. — Pelo Presidente da Câmara, Vítor
Miguel M. Arnaut Pombeiro.

CÂMARA MUNICIPAL DE VILA NOVA DE GAIA

Aviso n.º 239/2004 (2.ª série) — AP.  — Plano de Urbani-
zação da Área Envolvente à Quinta da Boeira. — Abertura do
período de discussão pública. — Tendo sido aprovado o Plano de
Urbanização da Área Envolvente à Quinta da Boeira, em reunião
pública de Câmara de 15 de Junho de 2001, e concluído o seu
acompanhamento, a Câmara Municipal procede à abertura da dis-
cussão pública.

Assim, de acordo com os n.os 3 e 4 do artigo 77.º do Decreto-
-Lei n.º 380/99, de 22 de Setembro, decorrerá, por um período de
60 dias, contados 15 dias após a publicação deste aviso no Diário
da República, a discussão pública relativa à proposta de Plano
elaborada.

Durante este período os interessados poderão, junto da Direc-
ção de Planeamento Urbanístico da GAIURB, EM, consultar a pro-
posta de Plano e apresentar por escrito, em documento devida-
mente identificado, reclamações, observações e sugestões.

27 de Outubro de 2003. — O Vereador do Pelouro do Urbanis-
mo, Joaquim Poças Martins.


