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Artigo 24.º

Norma Revogatória

Fica revogada toda a matéria e normas constantes do regulamento 
de trânsito de Miranda do Douro em tudo o que contrarie o presente 
regulamento.

Artigo 25.º

Dúvidas e Omissões

Os casos omissos e dúvidas suscitadas na interpretação e aplicação do 
presente regulamento, que não possam ser resolvidas pelo recurso aos 
critérios legais de interpretação e integração de lacunas, serão submetidas 
para decisão da Câmara Municipal de Miranda do Douro.

Artigo 26.º

Entrada em Vigor

O presente regulamento entra em vigor no dia imediato à sua publi-
cação em Diário da República.

ANEXO I

Localização das zonas pedonais 

  

 ANEXO II

Cartões e vinhetas de acesso às zonas pedonais 

  
 306196877 

 MUNICÍPIO DE MONFORTE
Aviso n.º 9003/2012

Lista unitária de ordenação final
Decorrido o prazo de audiência aos interessados, nos termos do Có-

digo do Procedimento Administrativo, conjugado com o artigo 30.º da 
Portaria n.º 83 -A/2009, de 22 de janeiro, alterada e republicada pela 
Portaria 145 -A/2011, de 6 de abril, verificou -se não ter havido qualquer 
pronunciamento até ao dia 13 de junho de 2012, por parte da candidata 
que compareceu a todos os métodos de seleção.

Assim e para os efeitos consignados no n.os 4, 5 e 6 do artigo 36.º 
da referida Portaria, torna -se pública a lista unitária do procedimento 
concursal comum de recrutamento para preenchimento de um posto de 
trabalho da carreira e categoria de Técnico Superior na área de Con-
servação e Restauro.

Candidata Admitida:
Patrícia Boino de Azevedo Alves Cutileiro — 18, 16 valores.

Candidatos excluídos:
Ana Rita Barradas Pereira (d).
Carla Maximiliana Batalha Simões (a).
Carlos Alberto de Matos Marques (d).
Carolina Barbosa de Orey Capucho (b).
Cláudia Patrícia Ribeiro Fraga (a).
Diana Quintino de Avelar Pires (a).
Eva Maria Coelho Armindo (a).
Filipe da Silva Capela (a).
Jennifer Jade Oliveira do Coito (a).
Joana Catarina Pereira Rosa (a).
Maria Inês Cayres Valente de Almeida (a).
Maria Madalena Pinto Veloso (a).
Maurício Braga Morais (a).
Nídia Rute Tomás Vieira (b).
Paulo André de Oliveira Pinto (c).
Teresa Soares Raimundo (a).

Motivo da exclusão:
(a) Por não ter comparecido à prova escrita de conhecimentos.
(b) Por ter classificação inferior a 9,5 valores na prova escrita de 

conhecimentos.
(c) Por não ter comparecido aos psicotécnicos.
(d) Por não ter comparecido à entrevista profissional de seleção.

Faz -se público que, por despacho do Presidente da Câmara datado de 
13 de junho de 2012, foi homologada a lista de classificação final.

Mais se informa que a lista será afixada no átrio dos Paços do Muni-
cípio, e disponibilizada no site da Câmara Municipal de Monforte.

O processo do procedimento concursal poderá ser consultado na Sala 
de Formação do Edifício de Apoio e Dinamização Sociocultural durante 
o horário normal de funcionamento.

13 de junho de 2012. — O Presidente da Câmara, Miguel Alexandre 
Ferreira Rasquinho.

306191465 

 MUNICÍPIO DE PENACOVA
Aviso (extrato) n.º 9004/2012

Torna -se público que a Câmara Municipal, na reunião ordinária de 15 
de junho de 2012, revogou o ato de abertura do procedimento concursal 
comum destinado ao recrutamento e contratação, por tempo indetermi-
nado, de dois assistentes operacionais (área de salubridade pública). 
Nestes termos, procede -se à cessação daquele procedimento concursal, 
aberto pelo Aviso n.º 20799/2011 (Ref. E), publicado no Diário da Repú-
blica, 2.ª série, n.º 201, de 19 de outubro de 2011, e publicitado na Bolsa 
de Emprego Público, com o código de oferta OE201110/0263.

18 de junho de 2012. — O Presidente da Câmara Municipal, Hum-
berto Oliveira.

306188493 

 MUNICÍPIO DE PENICHE

Aviso n.º 9005/2012

Revisão do Plano Diretor Municipal de Peniche
António José Ferreira Sousa Correia Santos, Presidente da Câmara 

Municipal de Peniche, torna público, nos termos e para os efeitos do 
disposto no n.º 1 do artigo 74.º e no n.º 2 do artigo 77.º do Decreto-
-Lei n.º 380/99, de 22 de setembro, na redação atual conferida pelo 
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Decreto -Lei n.º 46/2009, de 20 de fevereiro, que, a Câmara Municipal 
de Peniche, na sua reunião pública ordinária de 12 de junho de 2012, 
deliberou aprovar o inicio da Revisão do Plano Diretor Municipal, com 
base nos pressupostos do relatório de fundamentação e da proposta de 
metodologia, presentes e aprovados na mesma reunião.

Foi também deliberado fixar o prazo de 3 anos para elaboração da res-
petiva revisão, a contar da deliberação de 12 de junho de 2012, bem como 
um prazo de 30 dias úteis, a contar da publicação do presente aviso no 
Diário da República, para o período de participação pública preventiva, 
durante o qual os cidadãos interessados poderão, formular observações 
ou sugestões, apresentarem ou obterem informações ou esclarecimen-
tos, sobre quaisquer questões que entendam dever ser consideradas no 
âmbito da revisão do Plano Diretor Municipal de Peniche. As sugestões 
e outras informações atrás referidas deverão ser apresentadas por escrito 
e dirigidas ao Presidente da Câmara, entregues em mão na secretaria 
da Câmara, por e -mail (cmpeniche@cmpeniche.pt), ou por correio para 
Câmara Municipal de Peniche, Largo do Município, 2520 -239 Peniche.

Quaisquer esclarecimentos que se mostrem necessários poderão ser 
obtidos no Departamento de Planeamento e Gestão Urbanística, sito 
na Rua Vasco da Gama, n.º 45, 2520 — 492 Peniche, onde o processo 
de revisão do Plano Diretor Municipal de Peniche também se encontra 
disponível para consulta, durante o período supra indicado, nos dias 
úteis, das 9 horas às 13 horas e das 14 horas às 17 horas. A deliberação 
em apreço será publicitada nos termos legalmente previstos.

25 de junho de 2012. — O Presidente da Câmara, António José Fer-
reira Sousa Correia Santos.

306204854 

 MUNICÍPIO DA PÓVOA DE VARZIM

Aviso (extrato) n.º 9006/2012
Em cumprimento do art.º 37.º da Lei n.º 12-A/2008, de 27 de fevereiro, 

faz-se público que por despacho de 04 de maio de 2012 da Direção da 
CGA, foi desligado do serviço para efeitos de aposentação, o trabalhador 
Manuel Silva Guimarães da carreira/categoria de assistente operacional, 
atividade de jardineiro, entre a posição e o nível remuneratórios 6 e 7. 

1 de junho de 2012. — A Chefe de Divisão Municipal Administrativa, 
Isolina Mendes.

306154983 

 Aviso (extrato) n.º 9007/2012
Em cumprimento do art.º 37.º da Lei n.º 12-A/2008, de 27 de fevereiro, 

faz-se público que por despacho de 11 de maio de 2012 da Direção da 
CGA, foi desligado do serviço para efeitos de aposentação, o trabalhador 
José Carlos Gomes Costa da carreira/ categoria de assistente operacional, 
atividade de trolha, entre a posição e o nível remuneratórios 5 e 6.

1 de junho de 2012. — A Chefe de Divisão Municipal Administrativa, 
Isolina Mendes.

306155047 

 MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE CERVEIRA

Declaração de retificação n.º 839/2012
Para os devidos efeitos declara-se que o aviso n.º 7785/2012, inserto no 

Diário da República, 2.ª série, n.º 108, de 4 de junho de 2012, respeitante 
à publicação do Plano Diretor Municipal de Vila Nova de Cerveira, não 
continha o regulamento do Plano, apesar de ter sido submetido pela pla-
taforma Sistema de Submissão Automática dos Instrumentos de Gestão 
Territorial (SSAIGT), omissão que agora se retifica.

21 de junho de 2012. — O Presidente da Câmara, José Manuel Vaz 
Carpinteira.

TÍTULO I
Disposições gerais

Artigo 1.º
Âmbito territorial

1 — O Plano Diretor Municipal, adiante designado abreviadamente 
por PDM, abrange o território correspondente aos limites administrativos 
do concelho de Vila Nova de Cerveira.

2 — Sem prejuízo da legislação em vigor, a realização, no território 
do município, de qualquer ação, plano, projeto ou operação urbanística 

que implique a ocupação, uso ou alteração de solo ou subsolo, rege-se 
pelo presente regulamento.

Artigo 2.º
Objetivos e estratégia

1 — O PDM estabelece o modelo de organização espacial do território 
municipal, constituindo uma síntese da estratégia de desenvolvimento e 
ordenamento que visa a concretização dos seguintes objetivos:

a) Reforçar o enquadramento regional, intermunicipal e transfron-
teiriço do plano;

b) Valorização e proteção dos recursos ambientais, paisagísticos e 
culturais;

c) Salvaguardar e ordenar a rede de proteção e valorização ambiental 
e a estrutura verde urbana;

d) Racionalizar e programar o desenvolvimento urbano e requalificar a 
estrutura funcional por forma a fixar a população nas freguesias de origem;

e) Controle da dispersão do povoamento no território municipal bem 
como a definição de estratégias para localização, distribuição e desen-
volvimento das atividades humanas;

f) Qualificação do tecido urbano e valorização dos espaços públicos;
g) Completar as redes de equipamentos e infraestruturas numa pers-

petiva de desenvolvimento equilibrado do concelho;
h) Dotação de equipamentos sociais de apoio à população jovem e 

aos idosos;
i) Melhorar os níveis de cobertura das principais infraestruturas urbanas;
j) Fornecer indicadores para o ordenamento do território, nomeada-

mente para a elaboração de outros planos municipais;
k) Servir de enquadramento à elaboração de planos de atividades do 

município.

2 — Para o efeito, o modelo definido suporta as seguintes estratégias 
e opções:

a) Definição de um coerente sistema urbano, através do estabeleci-
mento de quatro níveis hierárquicos no povoamento;

b) Definição de parâmetros de uso e transformação de acordo com cada 
nível de aglomerado e sua inserção no sistema urbano municipal;

c) Programação da urbanização do solo destinado a áreas residenciais 
como forma de fixação futura das populações;

d) Estruturação e programação do desenho urbano através da definição 
de Unidades Operativas de Planeamento e Gestão;

e) Estabelecimento de regras de ocupação de utilização da Estrutura 
Ecológica Municipal;

f) Regulamentação da realização de investimentos turísticos em Uni-
dades de Execução.

Artigo 3.º
Composição do plano

1 — O Plano Diretor Municipal de Vila Nova de Cerveira, adiante 
designado por PDMVNC, é constituído:

a) Regulamento;
b) Planta de Ordenamento e respetivo Anexo que dela faz parte in-

tegrante
c) Planta de Condicionantes I e II:

2 — Acompanham o Plano Diretor Municipal:
a) Planta de Enquadramento Regional;
b) Planta da Estrutura Ecológica Municipal;
c) Relatório fundamentando as soluções adotadas;
d) Programa de Execução;
e) Estudos de Caracterização do Território Municipal;
f) Planta da Situação Existente;
g) Planta do Património Cultural;
h) Plantas de Valores Naturais em Rede Natura 2000 — Habitats;
i) Plantas de Valores Naturais em Rede Natura 2000 — Espécies;
j) Mapa de Ruído;
k) Relatório Ambiental;
l) Relatório com a indicação das licenças ou autorizações urbanísticas 

emitidas, comunicações prévias admitidas e pedidos de informações 
favoráveis em vigor;

m) Participações recebidas durante o período de discussão pública;
n) Relatório de ponderação das participações recebidas;
o) Ficha estatística;
p) Carta educativa.

Artigo 4.º
Instrumentos de gestão territorial

Os instrumentos de gestão territorial a que o presente PDM se adequa são:
a) Programa Nacional de Política de Ordenamento do Território 

(PNPOT);




