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530,00 €, correspondente à 1.ª posição remuneratória, nível 1, da 
tabela remuneratória única, com o candidato, Lino Manuel Garcia 
da Costa, na sequência do procedimento concursal, publicado no 
Diário da República, 2.ª série, n.º 209, de 29 de outubro de 2014 
(aviso n.º 12123/2014).

30 de março de 2016. — O Presidente da Câmara Municipal, Hélder 
Manuel Esménio, Eng.º

309476404 

 MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA MADEIRA

Aviso n.º 4806/2016
Para os devidos efeitos se republica o aviso publicado no Diário da 

República, 2.ª série n.º 36, de 22 de fevereiro de 2016, por se terem 
detetado imprecisões no seu texto:

Em cumprimento do disposto na alínea d) do n.º 1 do artigo 4.º da 
Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, torna -se público que cessou a relação 
jurídica de emprego público com os seguintes trabalhadores:

Por motivo de aposentação:
Álvaro Oliveira e Silva, na carreira/categoria de Assistente Operacio-

nal, com a posição remuneratória 0 e o nível remuneratório 3, desligado 
do serviço em 01 de novembro de 2015.

Eduardo Moreira Sousa, na carreira/categoria de Assistente Opera-
cional, com a posição remuneratória entre 01 e 02 e o nível remunera-
tório 1 e 2, desligada do serviço em 01 de dezembro 2015.

Por motivo de falecimento:
David Gomes da Silva Caetano, na carreira/categoria de Assistente 

Operacional, com o nível remuneratório 3, desligado do serviço em 
13 de janeiro de 2016.

Em cumprimento do disposto na alínea d) do n.º 1 do artigo 4.º da Lei 
n.º 35/2014, de 20 de junho, torna -se público que em 01/01/2016 cessou a 
comissão de serviço, em regime de substituição, do Dirigente Intermédio 
de 3.º Grau da Divisão da Educação, Ação Social e Desporto — John 
Nelson Costa

Em cumprimento do disposto na alínea c) do n.º 1 do artigo 4.º da 
Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, torna -se público que, de harmonia 
com o despacho do Sr. Presidente da Câmara Municipal de São João 
da Madeira datado de 23 de outubro de 2015, foi renovada a comissão 
de serviço de Jorge Manuel Magalhães Cerqueira Queirós, com efeitos 
a partir de 01 de fevereiro de 2016.

15 de março de 2016. — O Presidente da Câmara Municipal, Ricardo 
Oliveira Figueiredo.

309467398 

 MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA PESQUEIRA

Aviso n.º 4807/2016

Suspensão parcial do Plano Diretor Municipal
de S. João da Pesqueira

José António Fontão Tulha, presidente da Câmara Municipal de 
S. João da Pesqueira, torna público que, nos termos da alínea i), 
do n.º 4 do artigo 191.º do Decreto -Lei n.º 80/2015, de 14 de maio, 
que estabelece o Regime Jurídico dos Instrumentos de Gestão 
Territorial, a Assembleia Municipal de S. João da Pesqueira sob 
proposta da Câmara Municipal, aprovou, em sessão ordinária de 
26 de fevereiro de 2016, por maioria, a suspensão parcial do Plano 
Diretor Municipal para a área confrontante com a estrada de acesso 
da Zona Industrial de S. João da Pesqueira, identificando as normas 
a suspender e estabeleceu as respetivas medidas preventivas com 
prazo de vigência de dois anos a contar da data da publicação no 
Diário da República (prorrogável por mais um ano), que deverão 
ser total ou parcialmente revogadas quando, com o decorrer dos 
trabalhos de elaboração ou de revisão do Plano Diretor Municipal, 
se revelem desnecessárias.

Mais se informa que a deliberação da Assembleia Municipal, as me-
didas preventivas e a planta de delimitação, encontram -se disponíveis 
para consulta no Balcão Único de Atendimento, sito na Av.ª Marquês 
de Soveral, n.º 67, 5130 -321 S. João da Pesqueira, com o seguinte ho-

rário de expediente: das 9h00 às 12h30 e das 14h00 às 17h30 e no site 
institucional do município em www.sjpesqueira.pt.

16 de março de 2016. — O Presidente da Câmara Municipal, José 
António Fontão Tulha.

Deliberação da Assembleia Municipal
Eduardo Jorge Pereira Rocha, presidente da Assembleia Municipal de 

S. João da Pesqueira, no uso da competência referida no artigo 30.º da 
Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, certifico que, na sessão ordinária da 
Assembleia Municipal de S. João da Pesqueira, realizada no dia 26 de 
fevereiro de 2016, foi aprovada em minuta, da qual consta, a seguinte 
deliberação:

Ponto quatro -Análise, discussão e votação da proposta de suspensão 
parcial do Plano Diretor Municipal de S. João da Pesqueira.

Esta proposta foi aprovada, por maioria, com a abstenção do 
senhor Vítor Tomé.

3 de março de 2016. — O Presidente da Assembleia Municipal, Eduardo 
Jorge Pereira Rocha.

Medidas preventivas aprovadas
De acordo com o disposto no artigo 134.º do Decreto -Lei n.º 80/2015, 

as medidas preventivas a aplicar à área para a qual se suspende o Plano 
Diretor Municipal de São João da Pesqueira, confrontante com a estrada 
de acesso da Zona Industrial de S. João da Pesqueira, para efeitos de 
aplicação do previsto no Regime Jurídico da Urbanização e da Edifica-
ção — RJUE (Decreto -Lei n.º 555/99 de 16 de dezembro na sua atual 
redação), são as seguintes.

a) Para além do uso agrícola, para a área onde se suspende o PDM, 
serão permitidos os usos industrial, armazenagem, comercial, serviços, 
equipamentos públicos, infraestruturas públicas e espaços verdes e de 
utilização coletiva, desde que enquadrados em projeto de loteamento 
da iniciativa da Câmara Municipal;

b) A aprovação, aceitação ou autorização das ações constantes nas 
alíneas seguintes serão limitadas à apreciação técnica dos serviços mu-
nicipais competentes e ao deferimento por parte da Câmara Municipal:

i) Operações de loteamento e obras de urbanização, de construção, de 
ampliação, de alteração e de reconstrução, com exceção das que sejam 
isentas de controlo administrativo prévio;

ii) Trabalhos de remodelação de terrenos;
iii) Obras de demolição de edificações existentes, exceto as que, pelo 

regulamento municipal, possam ser dispensadas de controlo adminis-
trativo prévio;

c) A apreciação das ações atrás referidas deve ser efetuada em acordo 
com os princípios técnico constantes da proposta de revisão do Plano 
Diretor Municipal de São João da Pesqueira ainda em elaboração e às 
condicionantes legais aplicáveis.

Normas do Plano Diretor Municipal a suspender
Encontram -se suspensas as seguintes normas constantes do regula-

mento do Plano Diretor Municipal de São João da Pesqueira:
Os artigos 4.º, 37.º, 43.º, 46.º, 48.º, 58.º e 80.º;
O n.º 3 do artigo 65.º

Identificadores das imagens e respetivos endereços do sítio do SNIT
(conforme o disposto no artigo 14.º da Portaria n.º 245/2011)
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 MUNICÍPIO DE TOMAR

Aviso n.º 4808/2016
Torna-se público que, por deliberação do Executivo Municipal 

tomada em reunião realizada a 1 de fevereiro de 2016, foi apro-
vado o Projeto de Regulamento da Universidade Sénior de Tomar, 
em anexo, o qual se encontra a apreciação pública, nos termos do 
art.º 101.º n.º 1 do Código do Procedimento Administrativo, pelo 
prazo de 30 dias, contados da data da publicação do presente aviso 
no Diário da República.

4 de abril de 2016. — A Presidente da Câmara, Anabela Freitas


