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1. Introdução
O procedimento de Alteração ao Plano Diretor Municipal de Albufeira (PDMA) foi iniciado por
deliberação da Câmara Municipal de Albufeira na sua reunião pública de 07/05/2014. Nessa
mesma deliberação foram aprovados os respetivos termos de referência, assim como o
estabelecimento de um período de 15 dias para a formulação de sugestões e para a
apresentação de informações sobre quaisquer questões que pudessem ser consideradas no
âmbito do procedimento de elaboração, conforme estabelecido no n.º 2 do artigo 77.º do
RJIGT (Regime Jurídico dos Instrumentos de Gestão Territorial – Decreto-Lei 380/99, de 22 de
setembro na redação do Decreto-Lei 46/2009, de 20 de fevereiro, à data em vigor).
No cumprimento do deliberado foi publicado em Diário da República, 2.ª série – N.º 97, de 21
de maio de 2014 o Aviso n.º 6252/2014, tendo sido igualmente divulgado na comunicação
social e na página de internet do município (www.cm-albufeira.pt), nos termos do n.º 1 do
artigo 74.º e dos n.ºs 2 e 3 do artigo 149.º do RJIGT. A análise das participações recebidas é
apresentada no “Relatório do Período de Participação Preventiva da Alteração ao Plano Diretor
Municipal de Albufeira”, e integra os elementos da proposta de alteração.
Foi igualmente dado conhecimento do teor da referida deliberação à CCDR-Algarve que se
pronunciou por meio do ofício com o registo E-CMA/2014/22056.
Tendo por base os termos de referência aprovados, o parecer da CCDR-Algarve e as
participações preventivas recebidas, foi desenvolvida uma proposta de alteração que foi, na
sequência do deliberado em Reunião de Câmara de 03/12/2014, submetida a Conferência de
Serviços, realizada no dia 15/01/2015.
A pronúncia das entidades consubstanciada em ata da Conferência de Serviços obteve
pareceres do seguinte teor:
- CCDR-Algarve: Parecer desfavorável;
- DRAP-Algarve: Parecer favorável.
Face ao parecer desfavorável da CCDR-Algarve foram desenvolvidos contactos e reuniões
técnicas no sentido de ultrapassar as questões que consubstanciaram o parecer desfavorável
da CCDR-Algarve e das quais resultou a “Ata de Concertação”.
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Ultrapassadas as questões referentes aos pareceres das entidades externas ficaram reunidas
as condições necessárias para a realização da discussão pública da proposta de alteração ao
Plano Diretor Municipal de Albufeira, objeto do presente relatório.
Deste modo, no cumprimento do deliberado em reunião de câmara pública de 03/06/2015, foi
publicado em Diário da República, 2.ª série, o Aviso n.º 6721/2015, de 17 de junho, assim
como nos meios apresentados no quadro seguinte.
Quadro 1: Publicações do Aviso

Avisos

Data de
Publicação

Diário da República
Diário de Notícias
Correio da Manhã
Expresso
Boletim Municipal
Notícias de Albufeira

17-06-2015
23-06-2015
24-06-2015
27-06-2015
30-06-2015
01-07-2015

Nestes moldes e no cumprimento do previsto no RJIGT o período de discussão pública da
alteração ao PDM de Albufeira decorreu entre os dias 24 de junho e 04 de agosto de 2015.
A documentação referente à proposta de alteração esteve disponível para consulta na internet
em www.cm-albufeira.pt e fisicamente, no Gabinete de Apoio ao Munícipe da CMA assim
como nas Juntas de Freguesia de Paderne, Guia, Ferreiras e Albufeira e Olhos de Água.
Decorrido o referido período e recebidas as respetivas participações elaborou-se o presente
relatório no intuito de se proceder à necessária e devida análise e ponderação.
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2. Participações e Sugestões:
No decurso do período de discussão pública da alteração ao PDM foram recebidas 19
participações. Foram ainda apresentadas fora do referido período 4 participações referentes a
este procedimento e que, por ter sido possível, se optou por referenciar igualmente no
presente relatório.
No quadro 2 são listadas as participações recebidas, as entidades que participaram, assim
como as respetivas datas, números de registo e distribuição internos.
Quadro 2 – Lista de Participações
n.º

Data

Participante

Registo

Distribuição

1

26-06-2015

José Soares Guisado

E-CMA/2015/24983

SGDCMA/2015/39399

2

30-06-2015

CMA-DPGU-DGUP (etapa 6.1)

I-CMA/2015/10035

SGDCMA/2015/37601

3

02-07-2015

Otília Maria Rocha Santos

E-G-CIAC/2015/1122

SGDCMA/2015/39815

4

07-07-2015

Adriano Carreira Pereira

E-G-CIAC/2015/1157

SGDCMA/2015/41070

5

16-07-2015

Carlos Alberto Diniz Gonçalves do Souto

E-CMA/2015/30026

SGDCMA/2015/46752

6

16-07-2015

Francisco Rodrigues Canteiro

E-G-CIAC/2015/1231

SGDCMA/2015/42999

7

28-07-2015

FOPRA - Financiamento Prediais e Agrícolas S.A.

E-CMA/2015/28774

SGDCMA/2015/45256

8

28-07-2015

Paulo José Arvela Barreto Jorge

E-G-CIAC/2015/1302

SGDCMA/2015/44853

9

28-07-2015

Eduardo Henrique de Macedo Vieira / Elisabete Maria S. Cruz Vieira

E-G-CIAC/2015/1359

SGDCMA/2015/46293

10 30-07-2015

Ricardo Alexandre Oliveira Cabrita

E-CMA/2015/29620

SGDCMA/2015/46151

11 30-07-2015

Joaquim José de Sousa Gregório

E-G-CIAC/2015/1337

SGDCMA/2015/45770

12 03-08-2015

João José Horta Jerónimo

E-CMA/2015/29643

SGDCMA/2015/46189

13 03-08-2015

António Topa

E-CMA/2015/29757

SGDCMA/2015/46370

14 03-08-2015

Rogério José Gonçalves Ventura

E-G-CIAC/2015/1342

SGDCMA/2015/45955

15 03-08-2015

Luis Carlos Gonçalo Monteiro

E-G-CIAC/2015/1346

SGDCMA/2015/46007

16 04-08-2015

António Alvélua Correia

E-CMA/2015/29912

SGDCMA/2015/46586

17 04-08-2015

Ilídio Silva

E-CMA/2015/29917

SGDCMA/2015/46593

18 04-08-2015

Bento Gêmea da Silva

E-G-CIAC/2015/1361

SGDCMA/2015/46419

19 04-08-2015

Leonel dos Ramos Guerreiro

E-G-CIAC/2015/1364

SGDCMA/2015/46522

20 05-08-2015

Manfred Gerhard Heirich Braun

E-G-CIAC/2015/1355

SGDCMA/2015/46088

21 11-08-2015

Algarprime - Investimentos Imobiliários, SA

E-G-CIAC/2015/1400

SGDCMA/2015/47488

22 12-08-2015

Nuclegarve - Núcleo dos Motoristas Terras do Algarve

E-CMA/2015/30922

SGDCMA/2015/48304

23 17-08-2015

Maria Suzete Martins Coelho da Silva

E-G-CIAC/2015/1440

SGDCMA/2015/48849

Apresenta-se seguidamente uma síntese das sugestões submetidas pelos diversos
intervenientes.
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2.1 Síntese das Participações

Quadro 3 – Quadro Síntese das Participações

n.º

Participante

Tipificação

Síntese e Fundamentação
Síntese: Alteração da classificação no PDM para zona
urbana/edificação dispersa.

1

José Soares
Guisado

Fundamentação: Artigo 69.º da Secção P (Albufeira). Legalizar
Participação com
proposta de alteração construção para habitação por impossibilidade de construção
da classificação do solo. noutra localização para si e sua família; Edificações na
envolvente; Terreno adquirido na expectativa de edificar;
Terreno não classificado com agrícola ou protegido pelos seus
recursos naturais.
Proposta 1: Definição dos parâmetros de dimensionamento
referidos no n.º 2 do artigo 43.º do RJUE conforme quadro
apresentado em anexo.
Proposta 2: Revogar o n.º 6 do artigo 28.º do regulamento do
PDMA, bem como todas as disposições que a este remetem.

2

CMA-DPGUDGUP

3

Otília Maria
Rocha Santos

4

Adriano
Carreira Pereira

Participação com
proposta de alteração
ao regulamento

Proposta de redação para o n.º 2 do artigo 18.º do
regulamento do PDMA: “As operações urbanísticas de
alteração da operação de loteamento titulada por anterior
alvará, deverão obedecer aos parâmetros e critérios aplicáveis
às operações de loteamento definidos para cada zona, exceto
quando o alvará de loteamento existente tenha valores
superiores, os quais serão entendidos como valores máximos”
Proposta de redação para o n.º 4.2 do artigo 28.º do
regulamento do PDMA: “No caso de operações de loteamento
ou de a parcela a edificar ter uma área superior a 1000 m²,
aplicam-se os seguintes condicionamentos:”

Fundamentação: "Muito embora, verificando que as
alterações propostas se encontram confinadas a objetivos
muito restritos, alerto para a necessidade de proceder a outras
alterações do RPDM, nomeadamente aquelas que decorrem
das recentes alterações do RJUE.
No que diz respeito aos loteamentos há necessidade de definir
os parâmetros de dimensionamento das áreas destinadas à
implantação de espaços verdes e de utilização coletiva,
infraestruturas e equipamentos (nº2 do artigo 43º do atual
RJUE), bem como da alteração do nº 6 do artigo 28º, cuja
aplicação prática tem apresentado com resultado ambíguo e
discricionário. Junta-se em anexo a proposta de alteração."
Síntese: Alteração da classificação no PDM no sentido de
Participação com
viabilizar a construção de turismo rural
proposta de alteração
Fundamentação: Existência de Infraestruturas; Terreno sem
da classificação do solo.
aptidão agrícola (sem água de furo).
Síntese: Alteração da classificação no PDM.
Participação com
proposta de alteração Fundamentação: Classificado como ZAC, inserido em REN e
da classificação do solo. em RAN.
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5

6

7

8

9

Síntese: Artigos n.º 9 e 7 da Secção R (Albufeira). Alteração da
classificação no PDM para zona urbana ou equivalente.
Desanexação da área impermeabilizada dos prédios da zona
agrícola.
Carlos Alberto
Participação com
Fundamentação: Desenvolvimento de atividades agrícolas
Diniz Gonçalves proposta de alteração
confirmada pela DRAP-Alg. Para a prossecução dos fins
do Souto
da classificação do solo.
agrícolas necessitam de armazenamento de maquinaria e
equipamento nas construções existentes desde 1988. Área
2
2
coberta 252m e impermeabilizada 368m , prédios com área
2
total de 45.869m . Antecedentes: E-CMA/2014/6630.
Síntese: Alteração da classificação no PDM, revendo o
enquadramento das ações compatíveis.
Francisco
Participação com
Fundamentação: Artigo 72.º da Secção E (Albufeira). "…
Rodrigues
proposta de alteração atender de forma justa aos direitos de usufruto sobre a
Canteiro
da classificação do solo. possibilidade de construção." Listagem de processos de obras
e licenças de utilização posteriores à publicação do DL 321/83
- Regime Jurídico da REN existentes na envolvente.
Síntese: Alteração da classificação no PDM no sentido de
FOPRA viabilizar o projeto de empreendimento turístico-desportivo
Participação com
Financiamento
proposta de alteração designado "Falésia Sports Resorts"
Prediais e
da classificação do solo. Fundamentação: Estatuto PIN n.º 188; Protocolo para o
Agrícolas S.A.
"Estudo de Albufeira Nascente", em curso.
Paulo José
Arvela Barreto
Jorge

Síntese: Alteração da classificação no PDM no sentido de ser
considerado como urbano.
Participação com
proposta de alteração Fundamentação: Artigo 136.º da Secção AA (Albufeira). "…
da classificação do solo. tem construções à volta. A poente tem uma urbanização. Tem
infraestruturas, tais como água, luz e esgotos."

Eduardo
Henrique de
Participação com
Macedo Vieira / proposta de alteração
Elisabete Maria da classificação do solo.
S. Cruz Vieira

Síntese: Alteração da classificação no PDM para Zona de
Comércio, Indústria e Serviços.
Fundamentação: Pedido de viabilidade de instalações de
apoio logístico de frota - EVA. "ZCIS" de Vale Paraíso.

Síntese: Alteração da classificação no PDM no sentido de
viabilizar a construção de uma moradia.
Participação com
proposta de alteração Fundamentação: Necessidade de habitação própria próxima
da classificação do solo. de família e local de trabalho. Pagar contribuição como
terreno urbano.
Participação com
Síntese: Análise e revisão da classificação no PDM.
Joaquim José de
11
proposta de alteração
Sousa Gregório
da classificação do solo. Fundamentação: Artigo 141.º da Secção R (Paderne).
Síntese: Alteração da classificação no PDM no sentido de
viabilizar a construção de nova habitação.
Participação com
João José Horta
12
proposta de alteração Fundamentação: Ausência de valores REN a preservar;
Jerónimo
da classificação do solo. Proximidade de outras habitações; Acessos e infraestruturas
existentes; Pré-existências; Família.
Ricardo
10
Alexandre
Oliveira Cabrita

13

António Topa

Participação com
proposta de alteração
ao regulamento

Síntese: Proposta de alteração à alínea b) do n.º 6 do artigo
28.º do Regulamento do PDM de Albufeira, referente às
condições aplicáveis às alterações de alvarás de loteamento e
de contratos de urbanização.
Fundamentação: Alteração de áreas comerciais e de serviços
em alvará de loteamento limitada pelo normativo quando a
localização pode conflituar com a envolvente e não tiver
viabilidade económica.
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Redação proposta: alínea b) do n.º 6 do artigo 28.º: "Quando
as alterações tenham por objeto a redução da soma do
número de fogos e de unidades de ocupação ou densidade
habitacional (turística ou residencial) da área de construção
anteriormente prevista, ou tendo em vista melhorar as
condições relativas a zonas verdes de enquadramento."
Síntese: Alteração da classificação no PDM, inserindo em zona
urbana ou zona de expansão urbana. Desafetação da RAN.
14

15

16

17

18

19

20

Fundamentação: Artigo 123.º da Secção BE (Albufeira). Prédio
Participação com
proposta de alteração com área insuficiente para a agricultura; existência de
da classificação do solo. habitações na envolvente; servido por infraestruturas; zona
turística, com bastante procura e com forte crescimento
urbano. Dar continuidade à edificação de 5 lotes no prédio
adjacente (artigo 122).
Síntese: Alteração da classificação no PDM para construção de
Luis Carlos
Participação com
uma habitação.
Gonçalo
proposta de alteração
Fundamentação: Artigo 8.º da Secção BF (Albufeira). "O
Monteiro
da classificação do solo.
objetivo é regressar a Albufeira e voltar a viver cá."
Sugestão: "Que nas zonas de enquadramento rural,
localizadas próximas de zonas já edificadas com um nível de
densidade urbana relevante, seja possível a edificação de
habitações numa densidade de ocupação idêntica à que se
Participação com
verifica na parte urbanizada ou atribuir os valores de
António Alvélua
proposta de natureza referência de densidade urbana previstos no PROTAL e em
Correia
estratégica
sede de revisão dos PDMs (anexo 3 e anexo 5, Parte III do
Volume III – Elementos Complementares. Salvaguardando
sempre a necessidade de haver infraestruturas públicas no
local ou se as mesmas não acarretarem encargos para o erário
público desde que ambientalmente compatíveis."
Síntese: Alteração da classificação no PDM integralmente para
"Zona de Ocupação Turística"
Participação com
Ilidio Silva
proposta de alteração Fundamentação: Artigo n.º 147 da Secção BP (Albufeira)
da classificação do solo. parcialmente em "ZOT" e em "ZUA"; Existência de unidades
turísticas na envolvente; Terreno sem aptidão agrícola;
Pequena dimensão da área em ZOT.
Síntese: Alteração da classificação no PDM para "Zona de
Participação com
Edificação Dispersa"
Bento Gêmea
proposta de alteração
da Silva
da classificação do solo. Fundamentação: Artigos 43 e 44.º da Secção BE (Albufeira).
"… terrenos ficam situados na zona de interesse turístico …"
"Rever regime da edificabilidade no solo rural no anexo IV,
artigo 2.º, alínea a) "Inserção em propriedade com área não
inferior a 10 hectares" para 7 hectares, no sentido de
enquadrar equipamentos de reconhecido interesse público,
nomeadamente centros de interpretação ambiental e
Leonel dos
Participação com
desenvolvimento turístico em espaço rural e fins
Ramos
proposta de alteração
habitacionais."
Guerreiro
ao regulamento
Fundamentação: "Intenção de valorizar a atividade agrícola
da propriedade com 7 hectares, promovendo a imagem da
ruralidade através de atividades agrícolas e outras
relacionadas, que visem as componentes ambientais, culturais,
desportivas e económicas do concelho."
Rogério José
Gonçalves
Ventura

Manfred
Participação com
Gerhard Heirich proposta de alteração Síntese: Alteração da classificação no PDM para zona urbana
Braun
da classificação do solo.

7

Relatório do Período de Discussão Pública da
Alteração ao Plano de Diretor Municipal de Albufeira

21

Algarprime Investimentos
Imobiliários, SA

22

Nuclegarve Núcleo dos
Motoristas
Terras do
Algarve

23

Maria Suzete
Martins Coelho
da Silva

Fundamentação: Pré-existência de uma edificação demolida
em 1977. Informação Prévia favorável por razões ponderosas
(Proc. 57/06). Existência de Infraestruturas.
Síntese: Alteração da classificação no PDM para que "...seja
considerado como solo edificável."
Participação com
Fundamentação: Envolvente edificada; Zona infraestruturada
proposta de alteração
e urbana; Classificada como Enquadramento Rural por
da classificação do solo.
desatualização; Não está inserido na RAN mas sim numa área
urbana.
Síntese: Alteração da classificação no PDM para equipamento
social ou edificação dispersa.
Participação com
proposta de alteração Fundamentação: Terreno do município com cedência do
da classificação do solo. direito de superfície. É pretensão elaborar projeto que ocupe
parte do terreno com Centro de Dia e Centro de Apoio
Domiciliário.
Síntese: Alteração da classificação no PDM para permitir a
Participação com
proposta de alteração construção de habitação
da classificação do solo. Fundamentação: Artigo 1.º da Secção X (Guia).

Face à síntese das participações supra apresentadas importa proceder à respetiva análise e
ponderação.
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3. Análise
Nos “Termos de Referência” aprovados para o procedimento de alteração do PDM foram
definidos os seguintes objetivos:
“Objetivos:
O procedimento de alteração ao Plano Diretor Municipal de Albufeira tem como propósito
alterar as disposições regulamentares com os seguintes objetivos:
- Compatibilizar as disposições regulamentares com as dos regimes jurídicos da
Reserva Agrícola Nacional e Reserva Ecológica Nacional;
- Enquadrar as ações compatíveis com as referidas condicionantes nas ações
permitidas nas classes de espaço delimitadas na planta de ordenamento;
- Rever o regime da edificabilidade no solo rural em conformidade com os objetivos
anteriores e no sentido de enquadrar equipamentos de reconhecido interesse público.
No âmbito do procedimento de alteração em causa não serão introduzidas modificações nas
peças gráficas, nomeadamente nas cartas de ordenamento e de condicionantes do PDM de
Albufeira.”

Analisadas as participações/sugestões recebidas verifica-se uma clara divisão entre questões
ligadas à classificação e qualificação de prédios específicos e questões de âmbito regulamentar
e/ou estratégico.

3.1.

Participações sobre Classificação de Parcelas

Atendendo aos objetivos supracitados, questões que impliquem modificações nas peças
gráficas do plano, tais como todas as questões referentes à classificação e qualificação de
prédios específicos, não são suscetíveis que enquadramento no âmbito deste procedimento.
Incluem-se neste conjunto as participações n.º 1, 3 a 12, 14, 15, 17, 18 e 20 a 23.
Ponderação:
Não obstante o referido, as áreas / parcelas identificadas nas referidas participações poderão
ser objeto de registo no sistema de informação de informação geográfica para referência
futura no âmbito do procedimento de revisão do PDMA. Procedimento idêntico poderá ser
seguido para as participações entregues após o final do prazo do período de discussão pública.
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3.2.
Participações sobre Normas Regulamentares e
Estratégicas
No âmbito das participações que expõem sugestões sobre normas regulamentares
identificam-se participações:
1. Fora do âmbito definido nos “Termos de Referência”: As participações n.º 2 e 13 são
referentes às normas a aplicar a alvarás de loteamento e parâmetros de
dimensionamento

para

espaços

verdes,

equipamentos,

estacionamento

e

infraestruturas viárias.
2. Dentro do âmbito definido nos “Termos de Referência”: As participações n.º 16 e 19
são referentes a normas de edificabilidade no solo rural;
Aprofunda-se assim a análise destas participações, no sentido de que seja efetuada a devida
ponderação.

3.2.1. Participação n.º2 – CMA/DPGU/DGUP:
As sugestões apresentadas nesta participação incidem sobre a: “Definição dos parâmetros de
dimensionamento referidos no nº 2 do artigo 43º do RJUE:
Tipo de ocupação

Espaços verdes de
utilização coletiva

Equipamentos de
utilização coletiva

Estacionamento

Habitação (moradia
uni ou bifamiliar)

28 m2/ fogo

35 m2/ fogo

1 lugar/ fogo

Habitação coletiva

Comércio/ serviços
Restauração ou
bebidas

Empreendimentos
turísticos

1 lugar/fogo T0 e T1.
2 lugares/fogo T2 e T3.
3 lugares/fogo >= T4.
28m2/ 120m2 a.b.c. 35m2/ 120m2 a.b.c. O número total de lugares resultante
da aplicação dos critérios anteriores é
acrescido de 20 % para
estacionamento público.
28m2/ 100m2 a.b.c. 25m2/ 100 m2 a.b.c.
1 lugar público/ 50 m2 a.b.c.
28m2/ 100m2 a.b.c. 25m2/ 100m2 a.b.c.

Todos os lotes são
confinantes com vias com o
seguinte perfil:
2,5 m de passeio; 2,5 m de
estacionamento; 6,5 m de
faixa de rodagem; 2,5 m de
estacionamento longitudinal;
2,5 m de passeio.

1 lugar público/ 5 clientes

Excecionalmente poderá ser
admitida a faixa de rodagem
Estabelecimentos hoteleiros: 20% das com 4,0 m no caso de vias
unidades de alojamento do
com um único sentido;
estabelecimento. O número total de
lugares resultante da aplicação do
Excecionalmente poderá ser
critério anterior é acrescido de 20 %
2
2
2
2
admitida a supressão de
30m / 100m a.b.c. 25m / 100m a.b.c.
para estacionamento público.
estacionamento paralelo com
Outros empreendimentos turísticos:
aplica-se o definido supra para
habitação coletiva.

Indústria/ armazém

Infraestruturas viárias

1 lugar/75 m2 a.b.c.
Pesados: 1 lugar/500 m2 a.b.c., com o
mínimo de 1 lugar/lote (no interior do
lote).
23m2/ 100m2 a.b.c. 10m2/ 100m2 a.b.c.
O número total de lugares resultante
da aplicação dos critérios anteriores é
acrescido de 20 % para
estacionamento público.

a faixa de rodagem, desde
que tal se mostre adequado;

Nas mesmas condições do
supra referido, sendo a
largura da faixa de rodagem
de 9,0m, para dois sentidos e
de 5,0m para um único
sentido.
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No que diz respeito ao nº 6 do artigo 28º, este deverá ser revogado, bem como todas as
disposições que a este remetem.
Para colmatar a omissão relativa às operações urbanísticas de alteração da operação de
loteamento, sugiro que a redação do nº 2 do artigo 18º passe a ter a seguinte redação:
“As operações urbanísticas de alteração da operação de loteamento titulada por anterior
alvará, deverão obedecer aos parâmetros e critérios aplicáveis às operações de loteamento
definidos para cada zona, exceto quando o alvará de loteamento existente tenha valores
superiores, os quais serão entendidos como valores máximos”
E ainda que o nº 4.2 do artigo 28º, passe a ter a seguinte redação:
“No caso de operações de loteamento ou de a parcela a edificar ter uma área superior a 1000
m2, aplicam-se os seguintes condicionamentos:”
Ponderação:
Não obstante a possível pertinência da alteração / revisão do regulamento do PDMA no(s)
âmbito(s) referidos pela presente participação, verifica-se que o seu teor não se enquadra no
âmbito dos termos de referência aprovados para o presente procedimento de alteração do
PDMA.

3.2.2.Participação n.º 13 – António Topa;
Proposta de alteração à alínea b) do n.º 6 do artigo 28.º do Regulamento do PDM de Albufeira,
referente às condições aplicáveis às alterações de alvarás de loteamento e de contratos de
urbanização.
Redação proposta para a alínea b) do n.º 6 do artigo 28.º: "Quando as alterações tenham por
objeto a redução da soma do número de fogos e de unidades de ocupação ou densidade
habitacional (turística ou residencial) da área de construção anteriormente prevista, ou
tendo em vista melhorar as condições relativas a zonas verdes de enquadramento."
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Esta sugestão é fundamentada com base no seguinte: “Existem em diversas zonas do município
de Albufeira, espaços cuja ocupação urbana foi disciplinada por projectos de loteamento, em
vigor, que previram a sua ocupação com unidades comerciais e de serviços, que hoje pela sua
localização, além de poderem conflituar com a sua envolvente, não têm qualquer interesse de
natureza e de viabilidade económica na sua construção.
Tal implica que em tais espaços não se execute ao longo dos tempos a edificabilidade prevista
ficando os mesmos completamente abandonados."
Ponderação:
Não obstante a possível pertinência da alteração / revisão do regulamento do PDMA no(s)
âmbito(s) referidos pela presente participação, verifica-se que o seu teor não se enquadra no
âmbito dos termos de referência aprovados para o presente procedimento de alteração do
PDMA.

3.2.3.Participação n.º 16 – António Alvélua Correia;
A presente participação sugere: "Que nas zonas de enquadramento rural, localizadas
próximas de zonas já edificadas com um nível de densidade urbana relevante, seja possível a
edificação de habitações numa densidade de ocupação idêntica à que se verifica na parte
urbanizada ou atribuir os valores de referência de densidade urbana previstos no PROTAL e em
sede de revisão dos PDMs (anexo 3 e anexo 5, Parte III do Volume III – Elementos
Complementares. Salvaguardando sempre a necessidade de haver infraestruturas públicas no
local ou se as mesmas não acarretarem encargos para o erário público desde que
ambientalmente compatíveis."
Ponderação:
A análise da densidade urbana prevista no PROTAL no âmbito da edificação dispersa enquadrase no conjunto de estudos e ações a desenvolver no âmbito do procedimento de revisão do
PDM, conforme prevê a disposição do PROTAL referenciada. Nestes termos e considerando
que esta análise não se insere no âmbito do presente procedimento de alteração remete-se a
referida análise para o procedimento de revisão do PDMA.
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3.2.4.Participação n.º 19 – Leonel dos Ramos Guerreiro;
A presente participação em análise sugere: "Rever regime da edificabilidade no solo rural no
anexo IV, artigo 2.º, alínea a) "Inserção em propriedade com área não inferior a 10 hectares"
para 7 hectares, no sentido de enquadrar equipamentos de reconhecido interesse público,
nomeadamente centros de interpretação ambiental e desenvolvimento turístico em espaço
rural e fins habitacionais."
Ponderação:
O normativo constante no Anexo IV ao regulamento do PDMA decorre da entrada em vigor do
PROTAL. A definição do valor da área em 10hectares em causa decorre diretamente da
redação do ponto 3.3.2 do PROTAL pelo que se verifica que a sugestão apresentada não é
compatível com as disposições do referido plano regional de ordenamento do território.

4. Conclusão:
O processo de discussão pública da alteração ao PDMA foi aberto, divulgado e participado e do
conjunto de participações recebidas resultaram sugestões que, após a devida análise
sistemática e devida ponderação não resultaram em alterações à proposta de alteração ao
PDMA.
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5. Anexos
5.1 - Avisos (DR / Jornais / Edital / Internet)
5.2 - Participações
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10.3 — A apresentação de documentos falsos determinam a participação à entidade competente para efeitos de procedimento disciplinar
ou penal.
10.4 — Assiste ao júri a faculdade de exigir a qualquer candidato,
em caso de dúvida, a apresentação de documento comprovativo das
suas declarações.
11 — As atas do júri onde constam os parâmetros de avaliação e
respetiva ponderação de cada um dos critérios de seleção a utilizar, a
grelha classificativa e o sistema de valoração final, serão facultados aos
candidatos sempre que solicitadas.
12 — Os resultados da avaliação e discussão curricular são estruturados numa escala de 0 a 20 valores, apenas podendo ser contratados
os candidatos que obtenham classificação final igual ou superior a 10
valores.
13 — Em situações de igualdade de valoração, aplicam-se os critérios
de ordenação preferencial estabelecidos na Cláusula 25.ª do ACT.
14 — A lista unitária de ordenação final, após homologação, é publicitada na 2.ª série do Diário da República, afixada no Serviço de
Gestão de Recursos Humanos do Hospital Prof. Doutor Fernando
Fonseca, E. P. E. e disponibilizada na sua página eletrónica (www.
hff.min-saude.pt).
15 — Em cumprimento da alínea h) do artigo 9.º da Constituição,
a Administração Pública, enquanto entidade empregadora, promove
ativamente uma política de igualdade de oportunidades entre homens
e mulheres no acesso ao emprego e na progressão profissional, providenciando escrupulosamente no sentido de evitar toda e qualquer forma
de discriminação.

16 — Composição e identificação do júri
O júri do presente procedimento de recrutamento terá a seguinte
composição:
Presidente: Dr. José Joaquim Carvalho Marques Peralta — Assistente
Graduado Sénior de Anestesiologia do Hospital Prof. Doutor Fernando
Fonseca, E. P. E.;
1.ª Vogal efetiva: Dr.ª Maria Manuela Rosado Tranquete Albuquerque
de Castro — Assistente Graduada Sénior de Anestesiologia do Hospital
Prof. Doutor Fernando Fonseca, E. P. E.;
2.º Vogal efetivo: Dr. Fernando José Alves Manso — Assistente
Graduado de Anestesiologia do Hospital Prof. Doutor Fernando
Fonseca, E. P. E.;
3.ª Vogal efetiva: Dr.ª Cristina Maria Lemos Carmona— Assistente Graduada de Anestesiologia do Hospital Prof. Doutor Fernando
Fonseca, E. P. E.;
4.º Vogal efetivo: Dr. Vítor Manuel Francisco Ferreira — Assistente Graduado de Anestesiologia do Hospital Prof. Doutor Fernando
Fonseca, E. P. E.;
1.ª Vogal suplente: Dr.ª Maria Luz Maruenda Font — Assistente
Graduada de Anestesiologia do Hospital Prof. Doutor Fernando
Fonseca, E. P. E.;
2.ª Vogal suplente: Dr.ª Sónia Alexandra Godinho Gomes — Assistente
de Anestesiologia do Hospital Prof. Doutor Fernando Fonseca, E. P. E.
O Presidente do Júri será substituído, nas suas faltas e impedimentos
legais pela 1.ª Vogal efetiva.
9 de junho de 2015. — O Presidente do Conselho de Administração,
Luís Manuel Abrantes Marques.
208715636

PARTE H
MUNICÍPIO DE ALBUFEIRA

MUNICÍPIO DE ALMODÔVAR

Aviso n.º 6721/2015

Aviso (extrato) n.º 6722/2015

Alteração ao Plano Diretor Municipal de Albufeira

Cessação da Relação Jurídica de Emprego Público

A Câmara Municipal de Albufeira faz saber que foi deliberado, na
sua reunião pública realizada a 03/06/2015, dar início ao período de
discussão pública da proposta de Alteração ao Plano Diretor Municipal
de Albufeira, nos termos dos n.os 3 e 4 do Artigo 77.º do Decreto-Lei
n.º 380/99, de 22 de setembro, na redação do Decreto-Lei n.º 46/2009,
de 20 de fevereiro.
Nos termos da referida legislação, o período de discussão pública terá
início 5 dias úteis após a data de publicação do presente Aviso no Diário
da República, decorrendo durante os 30 dias úteis subsequentes.
Os documentos referentes à proposta de Alteração ao Plano Diretor
Municipal de Albufeira estarão disponíveis em www.cm-albufeira.pt e
patentes para consulta durante o horário de expediente no Gabinete de
Apoio ao Munícipe do Município de Albufeira, na Junta de Freguesia da
Albufeira e Olhos de Água, na Junta de Freguesia de Ferreiras, na Junta
de Freguesia da Guia e na Junta de Freguesia de Paderne.
No decurso do período de discussão pública, os interessados poderão
formular, reclamações, observações ou sugestões sobre quaisquer questões no âmbito da referida proposta de plano, por escrito, devendo, para
o efeito, utilizar a ficha de participação disponibilizada, com o signatário
devidamente identificado e dirigido ao Exmo. Sr. Presidente da Câmara
Municipal de Albufeira, entregue no Gabinete de Apoio ao Munícipe do
Município de Albufeira, remetido por correio eletrónico para geral@
cm-albufeira.pt ou endereçado para Município de Albufeira, Paços do
Concelho, Rua do Município, 8200-863 Albufeira.

Para efeitos do disposto na alínea d) do artigo 4.º da Lei n.º 35/2014,
de 20 de junho, torna-se público que o trabalhador Diamantino António
Miguel, assistente operacional, por motivo de passagem à situação de
pensionista, cuja pensão de invalidez lhe foi deferida com data de início
em 03 de fevereiro de 2015, pela Segurança Social, cessou a respetiva
relação jurídica de emprego público por tempo indeterminado auferindo,
à data, a remuneração base de € 505,00, posicionado na 1.ª posição
remuneratória da categoria e no nível remuneratório 1, da Tabela Remuneratória Única.

8 de junho de 2015. — O Vice-Presidente da Câmara Municipal de
Albufeira, na falta do Presidente, Dr. José Carlos Martins Rolo.
208711683

21 de maio de 2015. — O Presidente da Câmara, Dr. António Manuel
Ascenção Mestre Bota.
308702684
Regulamento (extrato) n.º 342/2015
Regulamento do Sistema de Controlo Interno
Aprovação pela Câmara Municipal
Dr. António Manuel Ascenção Mestre Bota, Presidente da Câmara
Municipal de Almodôvar:
Torna público:
Nos termos e para os efeitos do disposto no Artigo 56.º da Lei
n.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua atual redação, que a Câmara
Municipal de Almodôvar, na sua reunião ordinária de 03 de junho de
2015, sob proposta oportunamente apresentada pelo Presidente da Câ-
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Os interessados podem participar até ao dia 4 de agosto

ALTERAÇÃO DO PLANO DIRETOR MUNICIPAL DE ALBUFEIRA
EM FASE DE DISCUSSÃO PÚBLICA
Está a decorrer o período de discussão pública da proposta de Alteração do Plano Diretor
Municipal de Albufeira. Os interessados podem apresentar reclamações, observações ou
sugestões sobre quaisquer questões no âmbito da referida proposta até ao próximo dia 4 de
agosto.
A Câmara Municipal de Albufeira informa que está a decorrer o período de discussão pública da alteração do
Plano Diretor Municipal (PDM), com início a partir de hoje, 24 de junho, até ao próximo dia 4 de agosto.
A necessidade de atualizar o PDM prendeu-se com a alteração do quadro jurídico-administrativo que tem
vindo a verificar-se ao longo do tempo desde a aprovação inicial do documento, há mais de 20 anos, sendo
que apesar das últimas alterações terem ocorrido em 2008, a matriz regulamentar do Plano assenta em
conceitos e legislação vigentes na década de 1990.
Refira-se que o atual procedimento tem por objetivo compatibilizar as disposições regulamentares do PDM
com as dos regimes jurídicos da Reserva Agrícola Nacional e Reserva Ecológica Nacional, enquadrar as ações
compatíveis com as referidas condicionantes nas ações permitidas nas classes de espaço delimitadas na planta
de ordenamento e rever o regime de edificabilidade no solo rural em conformidade com os objetivos
anteriores no sentido de enquadrar equipamentos de reconhecido interesse público.
Os documentos referentes à proposta do Plano Diretor Municipal de Albufeira estarão disponíveis em
www.cm-albufeira.pt e patentes para consulta durante o horário de expediente no Gabinete de Apoio ao
Munícipe (GAM) e nas Juntas de Freguesia do Concelho. Durante o período de discussão pública, os
interessados poderão apresentar reclamações, observações ou sugestões sobre quaisquer questões no âmbito
da referida proposta, por escrito, devendo, para o efeito, utilizar a ficha de participação disponibilizada, com o
signatário devidamente identificado. O documento deverá ser dirigido ao presidente da Câmara Municipal de
Albufeira, entregue no GAM, remetido por correio eletrónico para geral@cm-albufeira.pt ou endereçado para
Município de Albufeira, Paços do Concelho, Rua do Município, 8200-863 Albufeira.

OUTROS NEGÓCIOS
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PROFESSOR OMAR
Pagamento depois do resultado.
Vidente, médium, curandeiro, grande
espiritualista, especialista em problemas
de amor, negócios, entre outros.
Aconselhamento para problemas de
mau olhado e doenças espiritualistas.
Não há problema sem solução.
962 607 010 - Rio de Mouro

PROF. SOARÉ

MERCÊS – MEM MARTINS
Ajudou milhares de pessoas a recuperar
DIHOLFLGDGHHFRQ¿DQoDGHWRGRWLSR
de problemas, negócios, amor, inveja,
DPDUUDo}HVDSUR[LPDUHDIDVWDUFRQVXOWD
SHVVRDOPHQWHRXjGLVWkQFLDFRPKRQHVWLGDGH
96 647 48 59 / 91 194 24 73
21 015 93 49

TEM IMÓVEL

E PRECISA DINHEIRO

TODO PAÍS S/ RECURSO CRÉDITO

TEL. 916 576 865
926 433 330

MESTRE FANA
ÊXITOS EM 48 HORAS

962 156 819-211 561 167

O Mestre Fana ajudou milhares de
pessoas a recuperar a felicidade, a
FRQ¿DQoD QR DPRU QHJyFLRV LQYHMD
DPDUUDo}HVHPDJLDQHJUD$SUR[LPDU
RXDIDVWDUT/ dias das 9h - 21h. LISBOA
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Desde 1951 Somos uma empresa de confiança
Avaliador Oficial credenciado pela Casa da Moeda
OURO  PRATA  JÓIAS  MOEDAS  RELÓGIOS
COMPRAMOS CAUTELAS DE PENHOR
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Rua dos Sapateiros, 115 – 1.º esq.º, Lisboa
(saída do metro da Baixa/Chiado)
7HOV
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AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DA CAPARICA

AJUSTE DIRECTO N.º 2/2015
CONCURSO PARA EXPLORAÇÃO DE BAR
Informam-se os interessados que está aberto concurso por ajuste directo para exploração do bar da
Escola Secundária do Monte de Caparica (ESMC),
para o período 1 de Setembro de 2015 a 22 de Julho de 2016.
O Caderno de Encargos e outras informações
sobre o concurso encontram-se disponíveis para
consulta na internet, no sítio do Agrupamento de
Escolas da Caparica www.aecaparica.pt e nos Serviços Administrativos do Agrupamento de Escolas
da Caparica sitos na Escola Secundária do Monte
de Caparica (Rua Projectada V à Rua da Urraca,
Monte de Caparica, tel. 212 946 120). O prazo para
apresentação das propostas termina às 15h30m do
dia 10 de Julho de 2015.

DINHEIRO RÁPIDO
Garantia de Imóvel
Melhores preços de mercado

963 900 993
ANÁLISE GRATUITA

Sem Recurso a Crédito

Município de Albufeira
AVISO
ALTERAÇÃO
AO PLANO DIRETOR MUNICIPAL
DE ALBUFEIRA
A Câmara Municipal de Albufeira faz saber que foi deliberado,
na sua reunião pública realizada a 03/06/2015, dar início ao
período de discussão pública da proposta de Alteração ao
Plano Diretor Municipal de Albufeira, nos termos dos n.os 3 e 4
do Artigo 77.º do Decreto-Lei n.º 380/99, de 22 de setembro,
na redação do Decreto-Lei n.º 46/2009, de 20 de fevereiro.
Nos termos da referida legislação, o período de discussão
pública terá início 5 dias úteis após a data de publicação do
presente Aviso no Diário da República, decorrendo durante os
30 dias úteis subsequentes.
Os documentos referentes à proposta de Alteração ao Plano
Diretor Municipal de Albufeira estarão disponíveis em
www.cm-albufeira.pt e patentes para consulta durante o
horário de expediente no Gabinete de Apoio ao Munícipe do
Município de Albufeira, na Junta de Freguesia da Albufeira e
Olhos de Água, na Junta de Freguesia de Ferreiras, na Junta
de Freguesia da Guia e na Junta de Freguesia de Paderne.
No decurso do período de discussão pública, os interessados
poderão formular, reclamações, observações ou sugestões
sobre quaisquer questões no âmbito da referida proposta de
gcXef# gfi \jZi`kf# [\m\e[f# gXiX f \]\`kf# lk`c`qXi X ÔZ_X [\
participação disponibilizada, com o signatário devidamente
`[\ek`ÔZX[f \ [`i`^`[f Xf <odf% Ji% Gi\j`[\ek\ [X :dXiX
Municipal de Albufeira, entregue no Gabinete de Apoio ao
Munícipe do Município de Albufeira, remetido por correio
eletrónico para geral@cm-albufeira.pt ou endereçado para
Município de Albufeira, Paços do Concelho, Rua do Município,
8200-863 Albufeira.
F gi\j\ek\8m`jf ]f` \em`X[f gXiX glYc`ZXf eX @@ Ji`\ [f
Diário da República em 08 de junho de 2015.

ASTRÓLOGO
DRAME

NÃO HÁ PROBLEMA SEM SOLUÇÃO
Ajuda a resolver o seu
problema de amor.
Lisboa – 969 568 296

MESTRE VIDENTE ISSA SOLUÇÕES PARA CRÉDITO
Pagamento depois do resultado

43 anos de experiência. Veio aconselhar
os vossos problemas que vos afectam, tais
como: AMOR, NEGÓCIOS, MAU OLHADO.
FAZ APROXIMAÇÃO RÁPIDA E AFASTAMENTO TOTAL, entre outros. Aconselhamento e seriedade absoluta. Todos os dias. Queluz

Telm: 961853108 - 212433491

ASTRÓLOGO PROF LAMINE
MIRATEJO - CORROIOS

Não há problema sem solução, ajudo a resolver todo
o tipo de problemas, negócios, amor, espirituais, 3 dias
aproximar ou afastar, mau olhado, invejas, emprego.
Consulta pessoalmente ou à distancia com honestidade

96 8765930 / 21 2531560

SEM CUSTAS DE PROCESSO

° Dinheiro na hora
° Cheques; Imóveis; Ouro;
Relógios; Carros; Barcos, etc.
° Renegociações de créditos
° Consolidação de créditos
° Pagamos as suas penhoras
° Todo o tipo de créditos: pessoais,
habitação, automóvel, etc.
Dirija-se aos nossos escritórios

BRAGA / V.N. GAIA
COIMBRA: 916 120 266 – Av. Calouste
Gulbenkian, n.º 9, C.C. Mayflower, piso 2, lj 67

CARLOS GABRIEL
VIDENTE DE FÁTIMA
CONFERE AJUDA
A TODOS AQUELES
QUE SOFREM DE
PROBLEMAS SEXUAIS

Paços do Município de Albufeira, aos 08 dias do mês de junho
de 2015.
Na Falta do Presidente
O Vice-Presidente da Câmara Municipal de Albufeira
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Todo aquele que decidiu fazer uma nova e verdadeira caminhada
junto deste irmão, entregando a si todos os seus problemas,
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e sinceridade em cada caso e ciente dos seus dons e espírito
de sacrifício (e das provas dadas nesta sua missão) famílias,
namoros e uniões de casais que se encontravam no caminho para
a destruição, muitos por força de terceiros, viram as suas vidas
mudar, nos seus lares e relações passando assim a existir paz,
amor e harmonia. Casais a beira de divórcios e até já separados,
viram as suas relações voltar. Fortalecidas e protegidas, através
dos trabalhos deste irmão. A si tudo lhe é possível, através do bem.
Todos os trabalhos desenvolvidos nos levantamentos de
bênçãos e das suas casas, trazem prosperidade e harmonia
dos mesmos, desviando eretirando todo o mal que possa
existir. Se você estiver bem com a sua vida afectiva e pessoal,
k\i}kf[XX]fiXgXiXm\eZ\ikf[XjXjjlXj[`ÔZlc[X[\j%

EM FÁTIMA E AVEIRO POR MARCAÇÃO
TLM: 913 203 456

bpiexpressoimobiliario.pt 35

Expresso, 27 de junho de 2015

SOCIEDADES IMOBILIÁRIAS
(ANÓNIMAS)
VALE DO LOBO – QUINTA DO
LAGO –VILAMOURA

Isentas de IMT
Sem ativo/passivo
TM: 96 511 44 20

Compra-se vivendas e/ou apartamentos

Porto
PROCURAMOS APARTAMENTOS /
MORADIAS E PRÉDIOS DE GRANDE
QUALIDADE

IMOBILIÁRIA

IMOBILIÁRIA

Clientes internacionais, nas áreas de Vilamoura,
Vale do Lobo, Quinta do Lago, Faro

1 Mediadora com licença AMI e outra inscrita
na compra para revenda, com isenção IMT

Cede-se totalidade das quotas de sociedade Lda.
com isenção de IMT na compra de bens imóveis.
Sem ativo nem passivo

Contacto: info@barraprime.com
910 636 363 – AMI 9500

Imobiliária pertencente às Leading Real Estate Companies of the World (Empresas Imobiliárias Líderes
do Mundo) c/ grande clientela francesa, alemã, inglesa e
chinesa procura imóveis para mediação.

Contacto 930 455 205

TM: 91 781 99 46

Visite o nosso site www.barraprime.com

geral@atlantichomesportugal.com
(Licença AMI 9577)

HOSTEL – FARO

PROCURO QUINTAS/
HERDADES
PARA CLIENTES
EM CARTEIRA

VENDE-SE

Trespasse

22 camas, Excelente Localização
em funcionamento
€ 35.000
prosas.textos@gmail.com

IMOBILIÁRIA
Vende-se sociedade
imobiliária. Sem passivo.
Isenta de IMT na compra para revenda.
Tel.: 913 345 526
http://casaformosa2.wix.com/vistaconsulting

LUIZ GALANTE – 969 659 264
LGALANTE@REMAX.PT
www.remax.pt/lgalante – AMI 9256
ALENTEJO – RIBATEJO – GRANDE LISBOA

COMPRA-SE

TERRENO AGRÍCOLA
25 a 100 hectares, de preferência
plano e com água.
Distritos de Aveiro, Coimbra, Leiria
ou Santarém
Negócio e pagamento imediatos.
Resposta para:
buyterreno2015@gmail.com

Câmara Municipal

BIRRE – CASCAIS
Casa Nova, Arquitetura Tradicional Portuguesa, Projeto de Arquiteto de renome. No melhor local de Birre, a 4 min. da A5, do centro de Cascais e da praia do Guincho.
Terreno grande. 400 m2 construção. Duas Salas grandes, Sala de
Cinema c/ equip. proﬁssional, 5 Quartos (3 suítes).
Cozinha grande equipada Bosch. Bonito Jardim, Ótima Piscina,
Rega aut. e Furo. Garagem p/ 2 carros. € 825.000.

 910 338 441

Oportunidades...
Dom Senhorio Lda.
Campo Grande
Próximo Câmara Municipal

MUNICÍPIO DE PORTO DE MÓS

Luminoso T3, Salão 40 m2, 2 Espaçosos Quartos, 1 Ampla Suite, 3 Roupeiros, 3 Casas de Banho, Corredor,
Cozinha 16 m2 totalmente equipada,
Arrecadação 2 Lugares de Garagem.
CE: C | Renda € 1800 | Ref.ª 2909

AVISO
Divulgação dos resultados da Discussão
Pública da Proposta de 1.ª Revisão
do PDM de Porto de Mós
João Salgueiro, Presidente da Câmara Municipal
de Porto de Mós, torna público que, ﬁndo o período de Discussão Pública da Proposta de 1.ª Revisão do PDM de Porto de Mós, a Câmara Municipal,
em reunião extraordinária de 5 de junho de 2015,
deliberou aprovar o Relatório de Ponderação da
Discussão Pública e a Proposta Final do Plano,
nos termos do n.º 8 do artigo 77.º do Regime Jurídico dos Instrumentos de Gestão Territorial, na
sua atual redação. Foi ainda deliberado enviar a
proposta à Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro, em cumprimento do
artigo 78.º do mesmo Regime Jurídico.
Mais se informa que se encontra disponível, para
consulta, o Relatório de Ponderação da Discussão
Pública, bem como a Proposta Final de Plano, na
página da internet www.municipio-portodemos.pt
e no edifício dos Paços do Concelho, sito na Praça da República, 2484-001 Porto de Mós, nos dias
úteis, das 9h às 12h30 e das 14h às 17h30.
Porto de Mós, 12 de junho de 2015

Av. Novas – Saldanha
– Av. 5 Outubro
T1, 60 m2, em condomínio fechado
com segurança 24 horas, composto hall 6 m2, Mobilado, Sala 26 m2,
Quarto 15 m2, Cozinha 11 m2 Equipada, Aquecimento Central, Garagem.
CE: B | Renda € 825 | Ref.ª 2416

Praça Espanha
Jto. Hotel Sana Metropolitan
Luminoso T1, Edifício de Prestígio,
Mobilado e Equipado, Lugar de Parqueamento, Sala 26 m2, Quarto 13
m2, Coz. 8 m2 , Marquise 8 m2, WC
completa, Ótima exposição solar.
Segurança 24h | CE: C | Renda € 750 | Ref.ª 2981

Dom Senhorio – Tel.: 21 886 86 51 – 91 387 71 00
geral@domsenhorio.com
Não se perca em sites vá diretamente
a www.domsenhorio.com
Siga-nos no Facebook
em https://www.facebook.com/domsenhorio

Sr. Proprietário, não tenha o seu imóvel parado...
Tratamos do arrendamento ou da venda
do seu imóvel como se fosse nosso...
envie os seus dados e a descrição do seu imóvel

O Presidente da Câmara Municipal
João Salgueiro

Câmara Municipal

AVISO N.º 56/2015

AVISO N.º 55/2015

PLANO DE PORMENOR PARA A UOPG 11
DO PLANO DE URBANIZAÇÃO
DA MEIA PRAIA (PUMP)

PLANO DIRETOR MUNICIPAL
DE LAGOS
– RESULTADO DA PONDERAÇÃO
DA DISCUSSÃO PÚBLICA –

ALTERAÇÃO AO PLANO DIRETOR MUNICIPAL
DE ALBUFEIRA
AVISO

Maria Joaquina Baptista Quintans de Matos, Presidente
da Câmara Municipal de Lagos:
Faz público, nos termos do art.º 77.º do Decreto-Lei n.º
380/99, de 22 de setembro, com a redação dada pelo DecretoLei n.º 46/2009, de 20 de fevereiro, que a Câmara Municipal
de Lagos, na sua reunião realizada em 17 de junho de 2015,
deliberou promover a divulgação do resultado da discussão
pública do Plano de Pormenor em epígrafe.
Mais se divulga que, por não ter resultado qualquer participação no decurso do período da Discussão Pública referida,
não há lugar a relatório de ponderação.
E, para geral conhecimento, se publica este e outros de igual
teor, que vão ser aﬁxados nos lugares públicos do costume.

Maria Joaquina Baptista Quintans de Matos, Presidente
da Câmara Municipal de Lagos:
Faz público, nos termos do art.º 77.º do Decreto-Lei n.º
380/99, de 22 de setembro, com a redação dada pelo Decreto-Lei n.º 46/2009, de 20 de fevereiro, que a Câmara Municipal de Lagos, na sua reunião realizada em 17 de junho de
2015, deliberou promover a divulgação do resultado da discussão pública do Plano Diretor Municipal de Lagos, cujo
relatório de ponderação poderá ser consultado no endereço eletrónico www.cm-lagos.com, bem como na Divisão de
Urbanismo, Licenciamento e Fiscalização desta Câmara
Municipal (Edifício Paços do Concelho Séc. XXI, Praça do
Município, em Lagos).
E, para geral conhecimento, se publica este e outros de igual
teor, que vão ser aﬁxados nos lugares públicos do costume.

A Câmara Municipal de Albufeira faz saber que foi deliberado, na sua reunião pública realizada a 03/06/2015, dar início ao
período de discussão pública da proposta de Alteração ao Plano Diretor Municipal de Albufeira, nos termos dos n.os 3 e 4
do Artigo 77.º do Decreto-Lei n.º 380/99, de 22 de setembro, na redação do Decreto-Lei n.º 46/2009, de 20 de fevereiro.
Nos termos da referida legislação, o período de discussão pública terá início 5 dias úteis após a data de publicação do
presente Aviso no Diário da República, decorrendo durante os 30 dias úteis subsequentes.
Os documentos referentes à proposta de Alteração ao Plano Diretor Municipal de Albufeira estarão disponíveis em
www.cm-albufeira.pt e patentes para consulta durante o horário de expediente no Gabinete de Apoio ao Munícipe do
Município de Albufeira, na Junta de Freguesia da Albufeira e Olhos de Água, na Junta de Freguesia de Ferreiras, na
Junta de Freguesia da Guia e na Junta de Freguesia de Paderne.
No decurso do período de discussão pública, os interessados poderão formular, reclamações, observações ou sugestões
sobre quaisquer questões no âmbito da referida proposta de plano, por escrito, devendo, para o efeito, utilizar a ﬁcha de
participação disponibilizada, com o signatário devidamente identiﬁcado e dirigido ao Exmo. Sr. Presidente da Câmara
Municipal de Albufeira, entregue no Gabinete de Apoio ao Munícipe do Município de Albufeira, remetido por correio
eletrónico para geral@cm-albufeira.pt ou endereçado para Município de Albufeira, Paços do Concelho, Rua do Município, 8200-863 Albufeira.
O presente Aviso foi enviado para publicação na II Série do Diário da República em 08 de junho de 2015.
Paços do Município de Albufeira, aos 08 dias do mês de junho de 2015.

Lagos, 18 de junho de 2015
A Presidente da Câmara
Maria Joaquina Baptista Quintans de Matos

Lagos, 18 de junho de 2015
A Presidente da Câmara
Maria Joaquina Baptista Quintans de Matos

Na Falta do Presidente
O Vice-Presidente da Câmara Municipal de Albufeira
Dr. José Carlos Martins Rolo

– RESULTADO DA PONDERAÇÃO DA DISCUSSÃO
PÚBLICA –

CÂMARA MUNICIPAL DE CAMINHA
AVISO
ABERTURA DE DISCUSSÃO PÚBLICA DA ALTERAÇÃO AO PDM
(ARTIGO 10.º E 11.º DO REGULAMENTO)
Luís Miguel da Silva Mendonça Alves, Presidente da Câmara Municipal de Caminha, torna
público, nos termos e para os efeitos previstos no artigo 77.º do Regime Jurídico dos Instrumentos de Gestão Territorial (Decreto-Lei 380/99, de 22 de setembro, alterado e republicado pelo Decreto-Lei 46/2009, de 20 de fevereiro) que a Câmara Municipal, na sua reunião
de 20 de maio de 2015, deliberou proceder à abertura do período de discussão pública da
proposta de alteração aos artigos 10.º e 11.º do Regulamento do Plano Diretor Municipal. A
discussão pública ocorrerá por um período de 30 (trinta) dias, decorrido que seja o prazo de
5 (cinco) dias, contado desde a publicação do presente aviso no Diário da República. Durante esse período, os interessados poderão, por escrito, formular reclamações, sugestões ou
observações, dirigidas ao Presidente da Câmara Municipal.
Torna ainda público que a referida proposta de alteração do Plano Diretor Municipal, bem
como a ata da conferência de serviços e parecer da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte, encontra-se disponível para consulta no balcão de atendimento
da Câmara Municipal de Caminha, durante o horário normal de funcionamento dos serviços, e na página eletrónica do município com endereço www.cm-caminha.pt
Para constar se lavrou o presente Edital e outros de igual teor que vão ser aﬁxados nos
locais do costume.
Câmara Municipal de Caminha, 25 de maio de 2015
O Presidente da Câmara
Miguel Alves
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PROCURAR

Discussão Pública - Alteração ao Plano Diretor
Municipal
Na sequência da publicação em Diário da República do Aviso n.º 6721/2015, de 17 de
junho de 2015 estará em curso entre 24 de junho e 04 de agosto o período de discussão
pública da alteração ao PDM de Albufeira.
Conforme consta dos termos de referência, o presente procedimento de alteração ao Plano
Diretor Municipal de Albufeira tem como propósito alterar as disposições regulamentares
com os seguintes objetivos:
Compatibilizar as disposições regulamentares com as dos regimes jurídicos da
Reserva Agrícola Nacional e Reserva Ecológica Nacional;
Enquadrar as ações compatíveis com as referidas condicionantes nas ações
permitidas nas classes de espaço delimitadas na planta de ordenamento;
Rever o regime da edificabilidade no solo rural em conformidade com os objetivos
anteriores e no sentido de enquadrar equipamentos de reconhecido interesse público.
No âmbito do procedimento de alteração em causa não serão introduzidas modificações
nas peças gráficas, nomeadamente nas cartas de ordenamento e de condicionantes do
PDM de Albufeira.
No decurso do período de discussão pública, os interessados poderão formular,
reclamações, observações ou sugestões sobre quaisquer questões no âmbito da referida
proposta de plano, por escrito, devendo, para o efeito, utilizar a ficha de participação
disponibilizada, com o signatário devidamente identificado e dirigido ao Exmo. Sr.
Presidente da Câmara Municipal de Albufeira, entregue no Gabinete de Apoio ao Munícipe
do Município de Albufeira, remetido por correio eletrónico para geral@cm-albufeira.pt
ou endereçado para Município de Albufeira, Paços do Concelho, Rua do Município, 8200863 Albufeira.

DOCUMENTOS ASSOCIADOS
Aviso - Alteração ao Plano Diretor Municipal de Albufeira
Aviso n.º 6721/2015
Proposta de Alteração ao Regulamento do Plano Diretor Municipal
Ata de Conferência de Serviços de 15/01/2015
http://www.cm-albufeira.pt/content/discuss-o-p-blica-altera-o-ao-pdm-de-albufeira
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Ata de Concertação de 20/04/2015

FICHA DE PARTICIPAÇÃO
ficha_discpub_altpdma2105.doc (http://www.cmalbufeira.pt/sites/default/files/public/Anexo_pag_basica/ficha_discpub_altpdma2105_0.doc)

DISCUSSÃO PÚBLICA - HISTÓRICO
Resultados da Discussão Pública do Plano de Pormenor – Plano de
Intervenção no Espaço Rural do Escarpão
Resultados da Discussão Pública da Revisão do Plano de Pormenor da Zona
de Comércio, Indústria e Serviços da Guia
Resultados da Discussão Pública da Alteração ao Plano de Urbanização da
Frente de Mar da Cidade de Albufeira
Resultados da Discussão Pública do Plano de Urbanização da Cidade de
Albufeira

Morada:
Município de Albufeira
Rua do Município
8200-863 Albufeira

Contatos:
Telefone: 289 599 500
Fax: 289 599 511
Email: geral@cmalbufeira.pt

Horário de
Contribuinte N.º 503
funcionamento:
539 473
Segunda a Sexta-feira
NISS N.º 20010261534
das
9h00 às 17h00
Atendimento ao público:
Segunda a Sexta-feira
das
9h00 às 16h00
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