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cado e no uso das competências que me são delegadas pelo Despacho 
n.º 679/2007 P, datado de 2 de Abril, proceda -se às seguintes correc-
ções: no aviso referente ao Concurso Interno de Acesso Geral para um 
lugar de Operário Qualificado Principal — Asfaltador, publicado no 
Diário da República, 2.ª série n.º 10, datado de 15/01/2009, onde se 
lê: “Concurso Interno de Acesso para um lugar de Operário Qualifi-
cado Principal — Pedreiro, pertencente ao grupo de Pessoal Operário 
Qualificado, posicionado no escalão 1, índice 204 a que corresponde o 
vencimento ilíquido mensal de 680,56”, deve -se ler “Concurso Interno de 
Acesso para um lugar de Operário Qualificado Principal — Asfaltador, 
pertencente ao grupo de Pessoal Operário Qualificado, posicionado no 
escalão 2, índice 214 a que corresponde o vencimento ilíquido mensal 
de 713,93”.

16 de Janeiro de 2009. — O Vereador em Regime de Permanência, 
Carlos Alberto Silva Oliveira.
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 Regulamento n.º 83/2009
No uso das competências que se encontram previstas na alínea a) do 

n.º 6 do artigo 64.º, da Lei n.º 169/99 de 18.09, com a redacção introdu-
zida pela Lei n.º 5-A/2002 de 11.01, torna-se público, que em reunião 
ordinária de 06 de Novembro de 2008, foi aprovada uma Alteração, ao 
Projecto de Regulamento de Realojamento da Azenha do Mar, o qual 
nos termos do disposto no artigo 118.º do Código do Procedimento 
Administrativo foi publicado no Diário da República, 2.ª Série, n.º 42 
datado de 28.02.07.

5 de Janeiro de 2009. — O Presidente da Câmara, António Manuel 
Camilo Coelho.

Alteração ao Projecto de Regulamento de Realojamento
da Azenha do Mar

Artigo 5.º
Rendas

1 —   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2 — A determinação do valor da renda a pagar pelo locatário, ao 

abrigo do regime de renda apoiada, referido no Decreto-Lei n.º 166/93 
de 7 de Maio, provêm dos cálculos com base na existência de um preço 
técnico, determinado objectivamente, tendo em conta o valor real do 
fogo, e de uma taxa de esforço determinada em função do rendimento 
do agregado familiar.

T = 0,08 Rc
Smn

T = Taxa de esforço
Rc = Rendimento mensal corrigido do agregado familiar
Smn = Salário Mínimo Nacional

3 — Fixa o Município de Odemira que o valor da renda a pagar não 
poderá exceder o valor do preço técnico, nem ser inferior a 1% do salário 
mínimo nacional (dependente de actualização anual).

4 — A renda será paga na Tesouraria Municipal do Município de 
Odemira, até ao dia 8 de cada mês.

5 — Os valores da renda apoiada deverão ser actualizados anualmente, 
mediante a apresentação das provas de rendimentos já referidas.

6 — As rendas serão actualizadas sempre que se verifique alteração 
na composição do agregado familiar ou no seu rendimento.
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 CÂMARA MUNICIPAL DE ODIVELAS

Aviso n.º 3678/2009

Alterações ao Plano Director Municipal de Loures na Área
do Concelho de Odivelas

Susana de Carvalho Amador, Presidente da Câmara Municipal de 
Odivelas, torna público que sob proposta da Câmara Municipal de 
Odivelas, a Assembleia Municipal de Odivelas aprovou na 4ª reunião 
da 5ª sessão ordinária, realizada em 22 de Dezembro de 2008, cinco 
alterações ao Plano Director Municipal de Loures, na área do Concelho 
de Odivelas, nos termos do disposto no Decreto-Lei n.º 380/99 de 22 
de Setembro, com a redacção dada pelo Decreto-Lei n.º 316/2007 de 
19 de Setembro, a saber:

Alteração por adaptação à Carta de Ordenamento do PDM Loures, 
na área abrangida pelo espaço do Bairro dos Quatro, na Freguesia de 

Famões, nos termos da alínea a) do n.º 1 do artigo 97.º Decreto-Lei n.º 
380/99 de 22 de Setembro, com a redacção dada pelo Decreto-Lei n.º 
316/2007 de 19 de Setembro, conjugado com o n.º 2 e 3 do artigo 5.º 
da lei 91/95 de 2 de Setembro, com as alterações da Lei n.º 10/2008 de 
20 de Fevereiro; Alteração por rectificação à Carta de Ordenamento do 
PDM Loures, na área abrangida pelo espaço do Bairro do Girassol, na 
Freguesia da Ramada, nos termos da alínea c) do n.º 1 do artigo 97-A 
do Decreto-Lei n.º 380/99 de 22 de Setembro, com a redacção dada pelo 
Decreto-Lei n.º 316/2007 de 19 de Setembro, Alteração por adaptação à 
Carta de Ordenamento do PDM de Loures, na área abrangida pelo espaço 
do Bairro do Girassol, na Freguesia da Ramada, nos termos da alínea 
a) do n.º 1 do artigo 97.º Decreto-Lei n.º .º380/99 de 22 de Setembro, 
com a redacção dada pelo Decreto-Lei n.º 316/2007 de 19 de Setembro; 
Alteração por Rectificação, de modo a corrigir a classificação de uma 
área já edificada, envolvente à EN 250 e à Ribeira de Caneças, na zona 
da Ponte da Bica, nos termos da alínea c) do n.º 1 do artigo 97-A do 
Decreto-Lei n.º 380/99 de 22 de Setembro, com a redacção dada pelo 
Decreto-Lei n.º 316/2007 de 19 de Setembro e Alteração por adaptação 
ao regulamento do PDM Loures, nos termos da alínea a) do n.º 1 do 
artigo 97.º Decreto-Lei n.º 380/99 de 22 de Setembro, com a redacção 
dada pelo Decreto-Lei n.º 316/2007 de 19 de Setembro.

Nos termos da alínea d) do n.º 4 do artigo 148.º do Decreto-Lei n.º 
380/99 de 22 de Setembro, com a redacção dada pelo Decreto-Lei n.º 
316/2007 de 19 de Setembro, publica-se em anexo a deliberação da As-
sembleia Municipal de Odivelas que aprovou as alterações referidas, o Re-
gulamento e Planta de Ordenamento síntese com as alterações realizadas.

Publique-se no Boletim Municipal, dois jornais diários, dois sema-
nários de expansão nacional e local e na página da internet da Câmara 
Municipal de Odivelas.

22 de Janeiro de 2009. — A Presidente da Câmara, Susana de Car-
valho Amador.

Assembleia Municipal — 5ª. sessão ordinária
4ª reunião realizada em 22 de Dezembro de 2008

Alteração ao Plano Director Municipal — Alteração 2008.22
Alteração, por Adaptação, ao n.º 5 do artigo 47.º do Regulamento 

do Plano Director Municipal de Loures, que consiste no seguinte, con-
forme o deliberado na 23.ª Reunião Ordinária da Câmara Municipal de 
Odivelas, realizada em 3 de Dezembro de 2008 (Boletim Municipal 
das Deliberações e Decisões n.º 23/2008, página 11), de acordo com 
o proposto na informação n.º 17793, de 2008.11.14, constante do pro-
cesso n.º 57/DPEDE/DPDM: Redacção actual do n.º 5 do artigo 47.º do 
regulamento PDM em vigor — “Sem prejuízo do previsto nos números 
anteriores, para os projectos de recuperação ou legalização em curso 
até à publicação do PDM, as normas urbanísticas não poderão exceder 
as que estão fixadas no artigo 56.º para espaços habitacionais de baixa 
densidade, com excepção do índice de construção, que poderá atingir o 
fixado no artigo 57.º ” Redacção proposta para o n.º 5 do artigo 47.º do 
regulamento PDM em vigor — “Sem prejuízo do previsto nos números 
anteriores, para os projectos de recuperação ou legalização em curso, 
nas áreas legalmente delimitadas como AUGI’s, as normas urbanísticas 
não poderão exceder as que estão fixadas no artigo 56.º para espaços 
habitacionais de baixa densidade, com excepção do índice de construção, 
que poderá atingir o fixado no artigo 57.º.”

(Aprovado por maioria)

Alteração ao Plano Director Municipal Bairro
dos Quatro — Alteração 2008.04

Alteração por Adaptação à Carta de Ordenamento do Plano Director 
Municipal de Loures, na área abrangida pelo espaço do Bairro dos 
Quatro, na freguesia de Famões, concelho de Odivelas, conforme o 
deliberado na 23.ª Reunião Ordinária da Câmara Municipal de Odivelas, 
realizada em 3 de Dezembro de 2008 (Boletim Municipal das Delibera-
ções e Decisões n.º 23/2008, página 10), de acordo com as plantas cons-
tantes do Processo n.º 53/DPEDE/DPDM, e que consiste no seguinte, 
nos termos da informação n.º 17789, de 2008.11.14: Ajustamento dos 
limites do actual “Espaço Urbanizável de Verde Urbano de Protecção e 
Enquadramento”, incluído na Área Urbana de Génese Ilegal designada 
por Bairro dos Quatro, compensando-se parte da área no Espaço Urbano 
a Recuperar ou a Legalizar a jusante da linha de água.

(Aprovado por maioria)

Alteração ao Plano Director Municipal Bairro
do Girassol — Alteração 2008.06

Alteração por Rectificação à Carta de Ordenamento do Plano Di-
rector Municipal de Loures, na área abrangida pelo espaço do Bairro 




