
Diário da República, 2.ª série — N.º 17 — 24 de Janeiro de 2008  3517

  

 CÂMARA MUNICIPAL DE ALCOUTIM

Aviso (extracto) n.º 1954/2008

Concurso externo de ingresso para provimento de um lugar
de técnico superior de 2.ª classe

Área de geografia e planeamento regional
Nos termos do disposto na alínea a) do n.º 1 do artigo 34.º do Decreto-

-Lei n.º 427/89, de 07 de Dezembro, torno público que por meu despacho, 
datado de 07 de Janeiro de 2008, procedi à nomeação de André Albino 
Linhas Roxas, na categoria de Técnico Superior de 2.ª classe (área de 
Geografia e Planeamento Regional, escalão 1, índice 400.

A Presente nomeação resulta da dispensa de estágio autorizada pelo 
júri do concurso na sua reunião de seis de Dezembro de 2007.

O candidato deverá tomar posse no prazo de 20 dias a contar da data 
da publicação do presente aviso no Diário da República.

Mais se torna público que a presente nomeação está isenta de visto 
do Tribunal de Contas, nos termos da alínea b) do n.º 1 do artigo 114.º, 
da Lei n.º 98/97, de 26 de Agosto.

8 de Janeiro de 2008. — O Presidente da Câmara, Francisco Augusto 
Caimoto Amaral.

2611080978 

 Aviso (extracto) n.º 1955/2008

Concurso externo de ingresso para provimento de um lugar
de técnico superior

de 2.ª classe, área de engenharia do ambiente

Nos termos do disposto na alínea a) do n.º 1 do artigo 34.º do Decreto 
Lei n.º 427/89, de 07 de Dezembro, torno público que por meu despacho, 
datado de 08 de Janeiro de 2008, procedi à nomeação de Jorge Filipe 
Maria da Palma, na categoria de Técnico Superior de 2.ª Classe (área 
de Engenharia do Ambiente), escalão 1, índice 400.

A Presente nomeação resulta da dispensa de estágio autorizada pelo 
júri do concurso na sua reunião de três de Janeiro de 2008.

O candidato deverá tomar posse no prazo de 20 dias a contar da data 
da publicação do presente aviso no Diário da República.

Mais se torna público que a presente nomeação está isenta de visto 
do Tribunal de Contas, nos termos da alínea b) do n.º 1 do artigo 114.º, 
da Lei n.º 98/97, de 26 de Agosto.

9 de Janeiro de 2008. — O Presidente da Câmara, Francisco Augusto 
Caimoto Amaral.

2611080983 

 Aviso n.º 1956/2008

 Aviso de nomeação

Concurso externo de ingresso para provimento de um lugar de 
técnico superior de 2.ª classe — área de direito

Nos termos do disposto na alínea a) do nº1 do artigo 34.º do Decreto 
Lei n.º 427/89, de 07 de Dezembro, torno público que por meu despacho, 
datado de 10 de Janeiro de 2008, procedi à nomeação de João Miguel 
Vitorino Dias, na categoria de Técnico Superior de 2.ª Classe (área de 
Direito), escalão 1, índice 400.

A Presente nomeação resulta da dispensa de estágio autorizada pelo 
júri do concurso na sua reunião de sete de Janeiro de 2008.

O candidato deverá tomar posse no prazo de 20 dias a contar da data 
da publicação do presente aviso no Diário da República.

Mais se torna público que a presente nomeação está isenta de visto 
do Tribunal de Contas, nos termos da alínea b) do nº 1 do artigo 114.º, 
da Lei n.º 98/97, de 26 de Agosto.

11 de Janeiro de 2008. — O Presidente da Câmara, Francisco Augusto 
Caimoto Amaral.

2611080977 

 CÂMARA MUNICIPAL DE ALJEZUR

Aviso n.º 1957/2008

Plano de Pormenor do Núcleo de Desenvolvimento Turístico
da Área de Aptidão Turística de Cabeços de Bordeira — Aljezur

Torna -se público que, sob proposta da Câmara Municipal, a Assem-
bleia Municipal de Aljezur aprovou, em 26 de Dezembro de 2007, o 
Plano de Pormenor do Núcleo de Desenvolvimento Turístico da Área 
de Aptidão Turística de Cabeços de Bordeira — Aljezur.

Nos termos da alínea d) do n.º 4 do artigo 148.º do Decreto -Lei 
n.º 380/99, de 22 de Setembro, alterado e republicado pelo Decreto -Lei 
n.º 316/2007, de 19 de Setembro, publica -se, em anexo a este aviso, a 
deliberação da Assembleia Municipal de Aljezur que aprovou o Plano de 
Pormenor do Núcleo de Desenvolvimento Turístico da Área de Aptidão 
Turística de Cabeços de Bordeira — Aljezur, bem como o respectivo 
regulamento, Planta de Implantação e Planta de Condicionantes.

28 de Dezembro de 2007. — O Vereador, por delegação de compe-
tências, José Manuel Velhinho Amarelinho.
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Certidão
Licínia Mendes Rodrigues, primeira -secretária da Assembleia Munici-

pal de Aljezur, certifico que a Assembleia Municipal de Aljezur, em sua 
sessão ordinária realizada no dia vinte e seis de Dezembro de dois mil e 
sete, deliberou por maioria, aprovar o Plano de Pormenor do Núcleo de 
Desenvolvimento Turístico da Área de Aptidão Turística de Cabeços da 
Bordeira, conforme proposta da Câmara Municipal de Aljezur.

É quanto me cumpre certificar.
28 de Dezembro de 2007. — A Primeira -Secretária, Licínia Mendes 

Rodrigues.

Regulamento

CAPÍTULO I

Disposições gerais

Artigo 1.º
Âmbito territorial

O presente regulamento é aplicável à área abrangida pelo Plano de 
Pormenor para o Núcleo de Desenvolvimento Turístico de Cabeços da 
Bordeira, adiante designado por Plano, cujo limite se encontra definido 
na Planta de Implantação.

Artigo 2.º
Objectivos

Constituem objectivos específicos do presente Plano:
a) A estruturação das áreas a afectar a empreendimentos turísticos 

e equipamentos;
b) Programação dos empreendimentos turísticos;
c) Programação dos equipamentos comuns aos empreendimentos 

turísticos;
d) Definição das acções de recuperação e valorização da paisagem.

Artigo 3.º
Relação com outros instrumentos de gestão territorial

1 — O Plano é enquadrado pelo PROT -Algarve e pelo PDM de Al-
jezur, ratificado pela Resolução do Conselho de Ministros n.º 142/95 
de 21 de Novembro e alterado pela Declaração n.º 161/2004 de 11 de 
Junho.

2 — O presente Plano altera o PDM de Aljezur, no que respeita a:
a) número de camas previstas para a Área de Aptidão Turística, em 

que se insere o Núcleo de Desenvolvimento Turístico de Cabeços da 
Bordeira;

b) afastamento mínimo das construções aos limites laterais e à frente 
do lote.

Artigo 4.º
Conteúdo documental

1 — O Plano é constituído por:
a) Regulamento;
b) Planta de Implantação, desenho n.º Pp -1.0, escala 1:2.000;
c) Planta de Condicionantes, desenho n.º Pp -1.1, escala 1:2.000;

2 — O Plano é acompanhado por:
a) Relatório de fundamentação das soluções adoptadas;
b) Programa das acções previstas e plano de financiamento;
c) Relatório dos estudos de caracterização;
d) Relatório do mapa de ruído;
e) Participações recebidas em sede de discussão pública e respectivo 

relatório de ponderação;
f) Plantas de enquadramento, desenho n.º Pp -2.0, escala 1:25.000 e 

1:2.000;
g) Extractos das Plantas de Ordenamento e de Condicionantes dos 

Instrumentos de Gestão Territorial em vigor, desenho n.º Pp -2.1,escala 
1:100.000 e 1:25.000;

h) Plantas das Operações de Transformação Fundiária — Divisão 
Cadastral, desenho n.º Pp -3.0, escala 1:5.000;

i) Plantas das Operações de Transformação Fundiária — Reparcela-
mento e Cedências, desenho n.º Pp -3.1, escala 1:2.000;

j) Plantas da Situação Existente — Análise e Percepção do Lugar, 
desenho n.º Pp -4.0, escala 1:2.000 e 1:1.000;

k) Plantas da Situação Existente — Carta Litológica e Carta de Solos, 
desenho n.º Pp -4.1, escala 1:10.000;

l) Plantas da Situação Existente — Declives e Hipsometria, desenho 
n.º Pp -4.2, escala 1:2.000;

m) Plantas da Situação Existente — Festos/ Talvegues e Orientações 
de Encosta, desenho n.º Pp -4.3, escala 1:2.000;

n) Plantas da Situação Existente — Levantamento de Habitats e Ava-
liação de Habitats, desenho n.º Pp -4.4, escala 1:2.000;

o) Elementos Técnicos Definidores da Modelação do Terreno — Rede 
Viária e Perfis Transversais, desenho n.º Pp -5.0, escala 1:2.000 e 
1:100;

p) Elementos Técnicos Definidores da Modelação do Terreno — Perfil 
Longitudinal da Rua 1, desenho n.º Pp -5.1, escala 1:1.000 e 1:100;

q) Elementos Técnicos Definidores da Modelação do Terreno — Perfil 
Longitudinal da Rua 2, desenho n.º Pp -5.2, escala 1:1.000 e 1:100;

r) Elementos Técnicos Definidores da Modelação do Terreno — Perfil 
Longitudinal da Rua 3 e 4, desenho n.º Pp -5.3, escala 1:1.000 e 1:100;

s) Elementos Técnicos Definidores da Proposta Urbanística, desenho 
n.º Pp -5.4, escala 1:1.000;

t) Traçado de Infra -estruturas — Rede de Abastecimento de água e 
Rede de Gás, desenho n.º Pp -6.0, escala 1:2.000;

u) Traçado de Infra -estruturas — Rede de Drenagem de águas Resi-
duais e de Águas Pluviais, desenho n.º Pp -6.1, escala 1:2.000;

v) Traçado de Infra -estruturas — Rede de Abastecimento de Ener-
gia Eléctrica/ I.P. e Telecomunicações, desenho n.º Pp -6.2, escala 
1:2.000;

w) Plantas de Níveis de Ruído e Classificação por Zona de Uso, 
desenho n.º Pp -7.0, escala 1:2.000;

Artigo 5.º
Definições e siglas

1 — Para efeitos de aplicação do regulamento, foram adoptados as 
seguintes definições:

a) Afastamento frontal: Distância entre o plano da fachada principal 
de um edifício e o limite do lote confinante com a via pública, medida 
na perpendicular ao plano de fachada;

b) Afastamento lateral: Distância entre a parede lateral ou empena de 
uma construção e o limite lateral do lote;

c) Alinhamento: Intersecção dos planos das fachadas dos edifícios 
existentes ou a construir com os espaços exteriores — arruamentos e 
espaços públicos, onde estes se situam;

d) Altura da construção: Dimensão vertical contada a partir do ponto 
de cota média da base da fachada principal, até ao ponto mais alto dessa 
construção, à excepção de chaminés e antenas;

e) Área total de construção (ATC): Soma das áreas brutas de todos 
os pavimentos, medida pelo extradorso das paredes exteriores, acima 
e abaixo do solo, com exclusão de sótãos sem pé -direito regulamen-
tar, instalações técnicas localizadas nas caves dos edifícios (postos de 
transformação e centrais térmica e de bombagem), varandas, galerias 
exteriores públicas ou outros espaços livres de uso público coberto, 
quando não encerrados, incluindo as escadas, caixas -de -elevadores e 
alpendres;

f) Área total de impermeabilização (AI): Área resultante do somatório 
da área do terreno ocupada por edifícios de qualquer uso e das áreas 
de solo pavimentados com materiais impermeáveis ou que propiciem 
o mesmo efeito, designadamente em arruamentos, estacionamentos, 
equipamentos desportivos e logradouros;

g) Área total de implantação (ATI): Área resultante da projecção da 
construção sobre o terreno, medida pelo extradorso das paredes exte-
riores, incluindo anexos e excluindo varandas e platibandas. Pode ser 
também denominada “área ocupada pelos edifícios”;

h) Área total do terreno: Área global do terreno da unidade de cadastro 
que consta da descrição matricial;

i) Áreas de cedência: Áreas que devem ser cedidas ao domínio pú-
blico, destinadas a circulações pedonais e de veículos, à instalação de 
infraestruturas, espaços verdes e ou de lazer e equipamentos de utilização 
colectiva e estacionamentos;

j) Camas turísticas: lugares por pessoa, em estabelecimentos ho-
teleiros, meios complementares de alojamento turístico e conjuntos 
turísticos;

k) Cave: Espaço enterrado ou semi -enterrado, coberto por laje, em 
que as diferenças entre a cota do plano inferior da mesma e as cotas do 
espaço público mais próximo, sejam em média, iguais ou inferiores a 
60cm e iguais ou inferiores a 1,20m em todos os pontos das fachadas 
confinantes com o espaço público;

l) Coeficiente de afectação do solo (CAS): É igual ao quociente entre 
a área de implantação e a área total urbanizável da parcela ou lote;

m) Coeficiente de impermeabilização do solo (CIS): É igual ao quo-
ciente entre a área de impermeabilização e a área total urbanizável da 
parcela ou lote;
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n) Coeficiente de ocupação do solo (COS): É igual ao quociente entre 
a área total de construção e a área total urbanizável da parcela ou lote;

o) Cota de soleira: Demarcação altimétrica do nível ponto médio do 
degrau/ do pavimento da entrada do edifício, referenciada em relação 
ao arruamento de acesso principal;

p) Densidade populacional (DP): Corresponde ao quociente entre o 
número de habitantes existentes ou previstos e a área total do terreno, ou, 
ainda, de uma sua parte homogénea destinada a fins habitacionais;

q) Fachada principal: Frente de construção confrontando com arrua-
mento ou espaço público e onde se localiza a entrada principal;

r) Índice médio de utilização (IMU): Corresponde à edificabilidade 
média, determinada pelo quociente entre a soma da área total da cons-
trução, independentemente dos usos existentes e admitidos pelo Plano 
e a totalidade da área de referência;

s) Logradouro: Área remanescente do prédio urbano afecta à edifi-
cação construída;

t) Lote: Área de terreno resultante de uma operação de loteamento 
licenciada ou autorizada nos termos da legislação em vigor;

u) Lugar de estacionamento: área de domínio público ou privado 
afecta em exclusivo a estacionamento de veículo;

v) Número de pisos (NP): Número máximo de andares ou pavimentos 
sobrepostos de uma edificação com excepção dos sótãos e caves sem 
frentes livres;

w) Obra de alteração: Obra de que resulte a modificação das caracterís-
ticas físicas de uma edificação existente ou sua fracção, designadamente 
a respectiva estrutura resistente, o número de fogos ou divisões interiores 
ou a natureza e cor dos materiais de revestimento exterior, sem aumento 
da área de pavimento, de implantação ou da cércea;

x) Obra de ampliação: Obra de que resulte o aumento da área de 
pavimento ou de implantação, da cércea ou do volume de uma edifi-
cação existente;

y) Obras de conservação (OC): Obras destinadas a manter uma edificação 
nas condições existentes à data da sua construção, reconstrução, ampliação 
ou alteração, designadamente as obras de restauro, reparação ou limpeza;

z) Obras de construção: Execução de obras para criação de novas 
edificações, incluindo prefabricados e construções amovíveis com ca-
rácter de permanência;

aa) Obras de demolição (OD): Obras de destruição, total ou parcial, 
de uma edificação existente;

bb) Obras de reconstrução (OR): Obras de construção subsequentes à 
demolição total ou parcial de uma edificação existente, das quais resulte 
a manutenção ou a reconstituição da estrutura das fachadas, da cércea 
e do número de pisos;

cc) Obras de urbanização: Obras de criação, e remodelação de infra-
estruturas, destinadas a servir directamente os espaços urbanos ou as 
edificações, designadamente arruamentos viários e pedonais, redes de 
esgotos e de abastecimento de água, electricidade, gás e telecomunica-
ções e ainda espaços verdes e outros espaços de utilização colectiva;

dd) Operação de loteamento: As acções que tenham por objecto ou 
por efeito a constituição de um ou mais lotes destinados imediata e 
subsequentemente à edificação urbana e que resulte da divisão de um 
ou vários prédios ou do seu emparcelamento ou reparcelamento;

ee) Operações urbanísticas: Actos jurídicos ou operações materiais 
de urbanização, de edificação ou de utilização do solo e das edificações 
nele implantadas, para fins não exclusivamente agrícolas, pecuários, 
florestais, mineiros ou de abastecimento público de água;

ff) Parcela: Unidade cadastral não resultante de operação de loteamento;
gg) Perímetro urbano: Delimitação da área urbana, que se constitui 

pelo conjunto dos solos urbanizados, solos suja urbanização seja possível 
de programar e solos afectos à estrutura ecológica necessários ao equilí-
brio do sistema urbano, identificados pelas correspondentes categorias 
e subcategorias de espaço no presente Regulamento;

hh) Polígono de implantação: Demarcação da área máxima onde 
poderá ser implantada a edificação;

ii) Restrição de utilidade pública/ servidão administrativa: limitações 
permanentemente impostas ao exercício do direito de propriedade, ou 
poderes conferidos à Administração para serem utilizados eventualmente 
na realização dos seus fins e visando interesses públicos abstractos;

jj) Unidade de execução (UE): Divide a Área de Intervenção do 
Plano em áreas de gestão integrada e faseada, segundo sistemas de 
execução próprios;

2 — Para efeitos de aplicação do regulamento, foram adoptados as 
seguintes siglas:

a) CMA: Câmara Municipal de Aljezur;
b) EM: Estrada Municipal;
c) NDT: Núcleo de Desenvolvimento Turístico;
d) PDM: Plano Director Municipal;
e) RPDM: Regulamento do Plano Director Municipal;
f) RGEU: Regulamento Geral de Edificações Urbanas;

g) “Tx”: Tipologia do fogo define o número de quartos de dormir de 
um fogo, quantidade que é representada pela letra “x”.

3 — Todo o restante vocabulário urbanístico do presente regulamento, 
tem o significado que lhe é atribuído no Vocabulário do Ordenamento 
do Território, editado pela Direcção -Geral do ordenamento do Território 
e Desenvolvimento Urbano.

Artigo 6.º
Natureza vinculativa do plano

As disposições do Plano são de cumprimento obrigatório nas acções 
de Administração Pública e nas de iniciativa privada e cooperativa.

CAPÍTULO II
Das servidões administrativas e restrições

 de utilidade pública
Artigo 7.º

Servidões e restrições
As servidões administrativas e outras restrições de utilidade pública 

encontram -se assinaladas na Planta de Condicionantes e, são as se-
guintes:

1 — Conservação do Património
1.1 Património Natural
1.1.1 Recursos Hídrico
a) Domínio Público Hídrico;
b) Linhas de água.

1.1.2 Áreas de Reserva e protecção de Solos e de Espécies Vegetais
a) Sobreiro;
b) Pinheiro Bravo.

1.2 Património Histórico -cultural
a) Área de sensibilidade arqueológica;
b) Património edificado.

2 — Protecção de Infra -estruturas, Equipamentos e Actividades
2.1 Infra -estruturas Básicas
a) Conduta Adutora da Bordeira.

2.2 Infra -estruturas de Transporte e Comunicações
2.2.1 Rede Rodoviária Nacional
a) Estradas Regionais (EN268).

2.2.2 Rede Rodoviária Municipal
a) Estradas Municipais;
b) Caminhos Municipais.

3 — Cartografia e Planeamento
3.1 Marcos geodésicos (área de protecção).

Artigo 8.º
Regime

A ocupação, uso e transformação do solo, nas áreas abrangidas pelas 
servidões e restrições, referidas no artigo anterior, obedecem ao disposto 
na legislação aplicável, cumulativamente com as disposições do Plano 
que com ele sejam compatíveis.

CAPÍTULO III
Disposições gerais relativas ao uso do solo

SECÇÃO I

Disposições gerais
Artigo 9.º

Categorias e sub -categorias
O Plano contempla as seguintes categorias e sub -categorias de solo 

rural e urbano, assinalados na Planta de Implantação:
1 — Solo rural
a) Espaços naturais:
i. Zona de preservação biofísica;
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ii. Zona de valorização ambiental a manter;
iii. Zona de valorização ambiental a desenvolver;
iv. Zona de enquadramento — habitats a melhorar;
v. Zona de enquadramento — barreira arbórea;
vi. Espaços verdes públicos equipados;
vii. Percursos pedonais;
viii. Caminho rural.

b) Espaços de infraestruturas:
i. Estação de tratamento de água por plantas;
ii. Caminhos municipais.

2 — Solo Urbano
a) Solos cuja urbanização é possível programar:
i. Zona para hotel;
ii. Zona para moradias turísticas;
iii. Zona para equipamentos, serviços e comércio;
iv. Arruamentos.

Artigo 10.º
Património arqueológico

1 — Toda a área do Plano foi objecto de prospecção arqueológica 
preventiva e relatório de caracterização arqueológica;

2 — Os trabalhos de prospecção arqueológica incluíram uma batida 
preliminar do terreno para detecção de elementos do património arque-
ológico e edificado, da qual resultou uma listagem em categorias de 
relevância patrimonial diferenciada.

3 — Previamente a quaisquer obras que os possam afectaras áreas de 
sensibilidade arqueológica deverão ser objecto de estudos complemen-
tares de sondagens e levantamentos de caracterização, cujos resultados 
poderão obrigar a escavações arqueológicas em maior extensão, em 
função do grau de afectação decorrente do Plano e da relevância dos 
elementos patrimoniais detectados. Esta norma é extensível aos locais 
que venham a ser afectados pela construção de acessos ao empreendi-
mento ou à correcção/alargamento dos acessos já existentes.

4 — Sempre que durante a execução de obras, em qualquer local 
da área de intervenção do Plano, forem encontrados elementos arque-
ológicos, ou outros de valor patrimonial relevante, os trabalhos serão 
suspensos, sendo tal facto de imediato comunicado à CMA.

5 — Quaisquer trabalhos arqueológicos devem processar -se de acordo 
com a legislação em vigor, sendo devidamente autorizados pela entidade 
de tutela.

6 — Os elementos do património edificado, deverão ser objecto de 
levantamento, planimétrico e em alçado e, na medida do possível, inte-
grados nas operação de transformação fundiária, previstas.

Artigo 11.º
Ambiente sonoro

A área de intervenção do Plano é classificada como zona de uso 
sensível e de uso misto, para efeitos de aplicação do Regulamento 
Geral do Ruído.

Artigo 12.º
Defesa de pessoas e bens

Na área de intervenção do Plano, deverão ser cumpridas as medidas 
indicadas no Sistema Nacional de Defesa da Floresta Contra Incêndios, 
previstos no Decreto -Lei n.º 124/2006 de 28 de Junho, nomeadamente, 
as relacionadas com a defesa de pessoas e bens.

Artigo 13.º
Limpeza de matos

A limpeza de matos, quando necessária, deverá ser efectuada segundo 
as curvas de nível de modo a minimizar os riscos de erosão do solo, 
nomeadamente nas zonas de maior declive, evitando a decapagem dos 
horizontes superficiais.

Artigo 14.º
Divisão da propriedade e sinalética

1 — A concepção dos elementos físicos de delimitação da propriedade 
deve obedecer a regras comuns para os empreendimentos turísticos e 
equipamentos, e o respectivo projecto deve integrar o projecto de obras 
de urbanização;

2 — A frente do lote em contacto com a via pública deve ser construída 
em muros de alvenaria rebocada e pintada, ou em lamelas de xisto à 
vista; estes elementos não devem exceder 1,20m de altura;

3 — Todas as delimitações da propriedade que não confrontem com a 
via pública deverão ser constituídas por sebe viva, integrada nos arranjos 
exteriores dos logradouros;

4 — Na área de intervenção do Plano, nomeadamente, a rede de 
percursos e os edifícios deverão dispor de sinalética de orientação e 
placas identificadoras padronizadas.

SECÇÃO I

Solo rural

Artigo 15.º
Espaços naturais

Correspondem às áreas consideradas fundamentais para a protecção e 
valorização ambiental dos espaços rurais e urbanos, com grau variável 
de intervenção, a serem objecto de Projecto de Desenvolvimento de 
Habitats e Paisagem, como parte integrante do Projecto de Obras de 
Urbanização.

Artigo 16.º
Zona de preservação biofísica

1 — A zona de preservação biofísica é parte integrante da estrutura 
ecológica do Plano, assinalada na Planta de Implantação e integra os 
seguintes habitats: Pradarias húmidas mediterrânicas de ervas altas e 
Florestas de sobreiros (Quercus suber), de preservação integral;

2 — A zona de preservação biofísica integrada no espaço livre do lote 
destinado a hotel, deve integrar o projecto de arquitectura paisagista do 
respectivo logradouro.

Artigo 17.º
Zona de valorização ambiental a manter

Corresponde à parte da estrutura ecológica do Plano, assinalada na 
Planta de Implantação e integra habitats instalados, constituídos por 
Mato alto com sobreiros (Quercus suber), a melhorar com intervenção 
humana mínima, conforme especificações do respectivo projecto de 
arquitectura paisagista.

Artigo 18.º
Zona de valorização ambiental a desenvolver

Corresponde à parte da estrutura ecológica do Plano, assinalada na 
Planta de Implantação, de habitats a melhorar com necessidade de 
intervenção humana para restabelecer a ligação entre habitats insta-
lados, conforme especificações do respectivo projecto de arquitectura 
paisagista.

Artigo 19.º
Zona de enquadramento — Habitats a melhorar

Corresponde à parte da estrutura ecológica do Plano, assinalada na 
Planta de Implantação, de habitats a melhorar, de Terras aráveis com 
culturas não misturadas de métodos agrícolas de baixa densidade, com 
necessidade de forte intervenção humana para reposição do coberto 
vegetal, conforme especificações do respectivo projecto de arquitectura 
paisagista.

Artigo 20.º
Zona de enquadramento — Barreira arbórea

Corresponde à parte da estrutura ecológica do Plano, assinalada na 
Planta de Implantação, de plantação arbórea com espécies autóctones 
para protecção ao vento na estrema norte do terreno.

Artigo 21.º
Espaços verdes públicos equipados

1 — Corresponde à parte da estrutura ecológica do Plano, assinalada 
na Planta de Implantação, composta por pequenos espaços de estadia de 
acompanhamento da rede viária e de circulação pedonal;

2 — Os Espaços Verdes Públicos serão objecto de projecto de ar-
quitectura e serão dotados de mobiliário urbano de apoio à estadia, 
recreio e lazer.

Artigo 22.º
Percursos pedonais

1 — Os percursos pedonais, não adjacentes à rede viária, constituem 
uma rede de mobilidade; desenvolvem -se preferencialmente sobre os 
trilhos existentes, têm perfil variável e são regularizados ou estabilizados 
com recurso a materiais pétreos granulares;
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2 — Os percursos pedonais constituem -se como direito de serventia 
de acesso público.

Artigo 23.º
Caminho rural

1 — O caminho rural constitui uma serventia de acesso à Estação de 
Tratamento de Água por Plantas e de passagem de infra -estruturas;

2 — O perfil transversal mínimo do caminho rural é de 3,20m e o 
piso é em saibro, ou terra batida.

Artigo 24.º
Espaços de infra -estruturas

Corresponde às infra -estruturas compatíveis com o espaço natural, 
designadamente a estação de tratamento de água por plantas e os ca-
minhos municipais.

Artigo 25.º
Estação de tratamento de água por plantas

1 — Corresponde à área lagunar artificial e respectivos complementos 
de pré -tratamento, destinados à depuração dos efluentes domésticos, 
para posterior reaproveitamento;

2 — A estação de tratamento deve respeitar os critérios de integração 
paisagística, na envolvente e contribuir para a valorização do contínuo 
natural e biodiversidade dos espaços naturais.

Artigo 26.º
Caminhos municipais

Corresponde à parte da rede viária municipal a requalificar, que in-
tersecta a área do Plano, e que serve também as propriedades adjacentes 
em solo rural.

SECÇÃO II

Solo urbano

Artigo 27.º
Solo cuja urbanização é possível programar

Corresponde às zonas de parcelas destinadas à edificação do hotel, 
moradias turísticas, equipamentos, serviços e comércio e arruamentos 
de serviço, exclusivo da área urbanizada e espaços públicos de utiliza-
ção colectiva.

Artigo 28.º
Zona para o hotel

1 — O hotel terá a classificação mínima de 4 ou 5 estrelas, e é de 
acordo com os parâmetros urbanísticos constantes da Planta de Implan-
tação e Quadro Síntese, Anexo I, deste regulamento;

2 — O polígono de implantação da construção é o previsto na Planta 
de Implantação;

3 — Altura máxima: 6,5m correspondendo a dois pisos;
4 — O Projecto de Arquitectura Paisagista, para os espaços exteriores 

deverá complementar o projecto de arquitectura do edifício.

Artigo 29.º
Zona para moradias turísticas

1 — As moradias turísticas têm os parâmetros urbanísticos constantes 
da Planta de Implantação e Quadro Síntese, Anexo I, deste regula-
mento;

2 — O polígono de implantação, os alinhamentos obrigatórios da 
fachada e as frentes das parcelas, são conforme o definido na Planta 
de Implantação;

3 — Os lugares de estacionamento privado obrigatório deverão inte-
grar o Projecto de Arquitectura e são em espaço pergolado não encerrado 
e em contacto directo com a via pública;

4 — Todas as frentes das parcelas integrando a faixa ajardinada, os 
muretes para instalação de contadores de electricidade, água e gás, o 
painel identificativo, o dispositivo de iluminação de presença e o portão, 
deverão obedecer a um mesmo desenho tipo;

5 — A faixa ajardinada contínua nas frentes das parcelas é parte 
integrante destas e tem uma profundidade de 3m a partir do limite do 
passeio;

6 — Altura máxima da construção:
a) Moradias: 6,5m correspondendo a dois pisos;
b) Pérgola de estacionamento: 3m

Artigo 30.º
Zona para equipamentos, serviços e comércio

1 — Os equipamentos colectivos a instalar, são os seguintes:
a) Centro hípico:
i. Destina -se a promover a equitação desportiva, turística e terapêutica 

e todos os serviços correlacionados com o trabalho de cavalos;
ii. O centro hípico disporá de picadeiro coberto, estábulo e instalações 

de apoio;
iii. Os parâmetros urbanísticos aplicáveis encontram -se definidos no 

Quadro Síntese, Anexo I, deste regulamento;
iv. O polígono de implantação da construção é o previsto na Planta 

de Implantação;

b) Piscina colectiva:
i. A piscina colectiva destina -se ao uso de visitantes e utentes dos em-

preendimentos turísticos, e disporá de instalações de apoio próprias;
ii. À piscina colectiva poderão ser agregados outros equipamentos 

de lazer compatíveis com aquele uso, nomeadamente, estabelecimentos 
de restauração e bebidas;

iii. Os parâmetros urbanísticos aplicáveis encontram -se definidos no 
Quadro Síntese, Anexo I, deste regulamento;

iv. O polígono de implantação da construção é o previsto na Planta 
de Implantação;

c) Edifício para comércio/ serviços:
i. O edifício para comércio/ serviços resulta da recuperação e eventual 

ampliação da construção vernacular existente e destina -se a integrar ou 
comércio, ou serviços de apoio aos empreendimentos turísticos;

ii. Os parâmetros urbanísticos aplicáveis encontram -se definidos no 
Quadro Síntese, Anexo I, deste regulamento;

iii. O polígono de implantação da construção está indicado na Planta 
de Implantação.

Artigo 31.º
Arruamentos

Corresponde rede viária do Plano, ruas 2 e 3 a construir e que serve 
principalmente a área programada, respectivos passeios e faixas de 
estacionamento.

CAPÍTULO VI

Disposições específicas aplicáveis às obras
 de urbanização

SECÇÃO I

Espaços exteriores

Artigo 32.º
Habitats e paisagem

1 — Na execução dos espaços verdes equipados, dos logradouros 
privados e de espaços públicos, serão aplicadas as regras de economia 
e sustentabilidade, nomeadamente:

a) Os movimentos de terras, terraplanagens e decapagens do terreno, 
deverão restringir -se às áreas de construção e zona adjacente reservada 
para apoio de obra;

b) As operações de mobilização para instalação de novas áreas plan-
tadas, deverão ser as mínimas indispensáveis;

c) Deverão ser mantidos os exemplares da flora arbórea e arbustiva, 
autóctones designadamente os exemplares de sobreiros, azinheiras e 
pinheiros bravos;

d) Quando imprescindível para a implantação de construções ou 
infraestruturas, o abate de sobreiros, ou azinheiras carece de autoriza-
ção da Direcção -Geral dos Recursos Florestais, em conformidade com 
o previsto no Decreto -Lei n.º 169/2000 de 25 de Maio, alterado pelo 
Decreto -Lei n.º 155/2004 de 30 de Junho.

e) Deverão ser utilizadas espécies de baixo consumo de água;
f) Os sistemas de rega, se necessários, deverão ser geridos numa lógica 

de baixo consumo de água, com revisão periódica da programação dos 
controladores;

g) As espécies a utilizar deverão ser seleccionadas de entre o cotejo 
de espécies mediterrânicas e daquelas que fazem parte da paisagem 
tradicional; deve ser observada a legislação em vigor, nomeadamente 
o Decreto -lei n.º 565/99 de 21 de Dezembro;
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h) Na eventualidade de necessidade de contenção de terras, nos po-
lígonos de construção, poderão ser executadas obras de escalonamento 
do terreno que não apresentem muros de altura superior a 2,5m.

SECÇÃO II

Rede viária e pedonal

Artigo 33.º
Caminhos municipais e arruamentos

1 — O dimensionamento, características e implantação da rede viária 
e de circulação pedonal é conforme o definido na Planta de Implantação 
e Quadro do Anexo II deste regulamento;

2 — São arruamentos existentes a reperfilar a Rua 1 e a Rua 4, corres-
pondentes a caminhos municipais que intersectam a área de intervenção 
do Plano e estacionamento associado;

3 — São arruamentos novos a construir na Rua 2 e Rua 3 de ser-
viço ao solo cuja urbanização é possível programar e estacionamento 
associado;

4 — O atravessamento das vias de circulação automóvel deve ser 
feito através de passadeiras de nível com os passeios;

5 — Em toda a extensão do Plano deve ser cumprido o disposto no 
Decreto -lei n.º 163/2006 de 8 de Agosto, no que respeita às normas 
técnicas para melhoria da acessibilidade das pessoas com mobilidade 
condicionada.

Artigo 34.º
Estacionamento

1 — O número de lugares de estacionamento a criar nas vias públicas, 
a sua configuração e localização é conforme está previsto na Planta de 
Implantação;

2 — O número de lugares para estacionamento das parcelas encontra-
-se definido na Planta de Implantação e no Quadro de Síntese do Anexo 
I, deste regulamento;

3 — Os lugares de estacionamento a criar no lote destinado ao hotel, 
deverão ser preferencialmente em cave.

4 — O número de lugares de estacionamento reservados para veí-
culos de pessoas com mobilidade condicionada em espaço público, é 
distribuído do seguinte modo:

a) Rua 2, em frente às parcelas B11 a B16: 1 (um) lugar;
b) Rua 2, em frente à parcela B4: 1 (um) lugar;
c) Rua 2, em frente à parcela B9: 1 (um) lugar;
d) Rua 3, em frente às parcelas B25 a B27: 1 (um) lugar;
e) Rua 3, em frente às parcelas E1: 2 (dois) lugares;
f) Rua 3, em frente à parcela B33: 1 (um) lugar.

5 — O número de lugares atribuídos a pessoas com mobilidade con-
dicionada no espaço privado, deverá ser de acordo com a legislação em 
vigor e serão identificados nos projectos de arquitectura das parcelas 
em que se localizam.

6 — O número de lugares de estacionamento em espaço público é 
distribuído do seguinte modo:

a) Rua 1: 12 (doze) lugares;
b) Rua 2: 19 (dezanove) lugares;
c) Rua 3: 38 (trinta e oito) lugares;

SECÇÃO III

Infra -estruturas

Artigo 35.º
Redes de infraestruturas

1 — O abastecimento de água na área de intervenção do Plano é 
assegurado pela conduta adutora municipal da Bordeira, localizada 
na EN268.

2 — A rede de drenagem doméstica deverá assegurar a ligação de 
todas as construções ao sistema de tratamento de efluentes, o qual deverá 
preferencialmente basear -se em princípios ecológicos com reduzido 
consumo de energia;

3 — Os traçados relativos às infra -estruturas são previstas nos dese-
nhos Pp -6.0, Pp -6.1 e Pp -6.2.

4 — Na Planta de Implantação, está assinalada a localização dos 
principais órgãos das redes de infra -estruturas: reservatório de água e 
estação de tratamento de água por plantas.

CAPÍTULO V

Execução do plano

Artigo 36.º
Disposições gerais

O Plano corresponde a uma única Unidade de Execução e a uma 
única fase.

Artigo 37.º
Sistemas de execução

Na execução do presente Plano adopta -se o sistema de compensação, 
como sistema preferencial.

Artigo 38.º
Instrumentos de execução

Na execução do presente Plano adopta -se o reparcelamento, como 
instrumento de execução.

Artigo 39.º
Cedências

As cedências para o domínio público municipal da CMA, são os 
seguintes:

a) Troço da Rua 1, relativo ao novo traçado da estrada municipal do 
Vale da Ripa;

b) Rua 2 e Rua 3 e espaços verdes públicos equipados adjacentes e 
espaços públicos adjacentes;

c) Estação de tratamento de água por plantas.

Artigo 40.º
Perequação de encargos

1 — São devidos pelos proprietários encargos proporcionais à ATC 
licenciada ou autorizada, nomeadamente:

a) Cedências de terreno;
b) Realização de obras de urbanização e respectivos projectos;
c) Pagamento de taxas.

2 — Os proprietários cedem para o domínio público municipal as 
parcelas de terreno destinadas a infra -estruturas, nomeadamente viárias, 
espaços públicos e, conforme artigo 39º do presente Regulamento.

3 — A cedência de terrenos para os fins previstos no número anterior, 
está sujeita a mecanismos perequitativos nos seguintes termos:

a) É fixada uma área de cedência média (ACM) de 1,178m2 por cada 
metro quadrado de ATC para todas as operações urbanísticas;

b) Quando a área de cedência for superior ao valor da cedência média, 
o proprietário deverá ser compensado nos termos fixados em regulamento 
municipal, através das medidas seguintes:

i. Desconto nas taxas que terá de suportar;
ii. Aquisição da área em excesso pelo município, por compra ou 

permuta;

c) Quando a área de cedências efectuada for inferior à ACM, o pro-
prietário deverá compensar o município em numerário ou espécie, nos 
termos do regulamento municipal.

Artigo 41.º
Perequação de benefícios

1 — Na área do solo cuja urbanização é possível programar é reco-
nhecido a cada proprietário o direito edificatório igual ao produto da 
área da respectiva propriedade pelo IMU.

2 — Para efeitos de aplicação do mecanismo de perequação, é reco-
nhecido um valor de edificabilidade expresso pelo Índice Médio de Uti-
lização (IMU), que é de 0,184 para todas as operações urbanísticas;

3 — O direito edificatório médio deverá ser tendencialmente igual 
ao direito concedido, devendo ser integralmente realizado no prédio do 
titular da propriedade ou em parcela ou lote localizado o mais próximo 
possível.

4 — Quando a edificabilidade do terreno for superior à média, o 
proprietário deverá ceder para o domínio privado do município uma 
área com a possibilidade construtiva em excesso.

5 — Quando a edificabilidade do terreno for inferior à média, o pro-
prietário deverá ser compensado nos termos do regulamento municipal, 
através das seguintes medidas.
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a) Desconto nas taxas de urbanização;
b) Aquisição pelo município, por compra ou permuta da parte de 

terreno menos edificável;

Artigo 42.º

Repartição de encargos de urbanização

1 — A comparticipação unitária nos encargos de urbanização é deter-
minada em função da aplicação de um encargo padrão à ATC aprovada, 
tendo em conta a:

a) Concepção e execução de infra -estruturas;
b) Concepção e execução de Espaços Verdes Públicos Equipados;
c) Concepção e execução de Projecto de Desenvolvimento de Habi-

tats e Paisagem e Projectos de Arquitectura Paisagista para os Espaços 
Naturais;

d) Intervenção nas zonas que integram os Espaços Naturais, con-
forme as especificações dos respectivos Projectos de Arquitectura Pai-
sagista.

2 — À comparticipação unitária devida em função da ATC aprovada 
serão subtraídos os encargos descritos no número anterior assumidos 
pelos proprietários.

CAPÍTULO VIII

Disposições finais, transitórias e revogatórias

Artigo 43.º
Disposições em vigor

O presente Plano não derroga as licenças, aprovações ou autorizações 
que se encontrem em vigor, à data da sua publicação

Artigo 44.º
Entrada em vigor

O Plano entra em vigor no dia seguinte ao da sua publicação no 
Diário da República.

ANEXO I

Quadro síntese 

  

 ANEXO II

Quadro de dimensionamento da rede viária 
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 CÂMARA MUNICIPAL DE ANADIA

Aviso n.º 1958/2008
Litério Augusto Marques, Presidente da Câmara Municipal de Anadia, 

faz público que no uso da competência prevista na alínea a) do n.º 2 do 
artigo 53º da lei 169/99, de 18 de Setembro, a Assembleia Municipal 
de Anadia em sua sessão extraordinária realizada a 30 de Novembro 
de 2007, sob proposta da Câmara Municipal de Anadia tomada em 
sua reunião ordinária realizada a 14 de Novembro de 2007, aprovou a 

alteração ao Regulamento de Funcionamento das Piscinas Municipais 
de Anadia, nos termos a seguir indicados:

Alteração ao Regulamento de Funcionamento
das Piscinas Municipais de Anadia

«Artigo 11.º
[…]

1 —   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2 —  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .




