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b) Seja comprovada a correspondência entre os documentos que
instruem o processo de controlo e as construções existentes;
c) Seja garantida por técnico responsável a estabilidade e a segurança
das construções;
d) Sejam cumpridos os requisitos mínimos estabelecidos na legislação
aplicável à respetiva construção;
e) Seja dado cumprimento às regras sobre a salvaguarda ambiental e
urbanísticas presentes no presente Regulamento.
Artigo 100.º
Contabilização dos parâmetros de edificabilidade
Sem prejuízo do disposto no Plano ou em legislação específica, quando
parte da parcela sujeita à operação urbanística estiver afetada por condicionamentos físicos, paisagísticos e servidões legais e administrativas,
os parâmetros de edificabilidade aplicam-se à totalidade da parcela,
exceto nas situações em que a legislação o proíba.
Artigo 101.º
Ajustamentos
1 — Sempre que uma parcela seja abrangida por mais do que uma
classe admite-se a aplicação dos usos e o regime de edificabilidade
estipulados para a classe, que abranja mais de dois terços da área total
da parcela.
2 — Sempre que uma parcela seja abrangida por mais do que uma
categoria ou subcategoria de solo pertencentes à mesma qualificação
do solo, os índices urbanísticos aplicáveis são os mais favoráveis, não
se admitindo cumulação dos parâmetros urbanísticos estabelecidos para
as categorias ou subcategorias.
3 — Nos casos previstos no número anterior a implantação da edificação pode abranger mais do que uma classe, categoria ou subcategoria,
desde que a mesma ocorra na parte da classe, categoria ou subcategoria
em que se insere, com exceção dos espaços verdes, nunca podendo
ocorrer reclassificação do solo.
Artigo 102.º
Regime transitório
Na área de intervenção do Plano vigoram, até à sua recondução a
programas especiais de ordenamento do território no âmbito do Regime
Jurídico dos Instrumentos de Gestão Territorial, os seguintes instrumentos de planeamento e gestão territorial:
a) Plano de Ordenamento da Albufeira da Agueira, DR 1.ª Série,
n.º 246, RCM 186/2007, de 21 de dezembro;
Artigo 103.º
Entrada em Vigor
A revisão do Plano entra em vigor no dia imediato ao da sua publicação
no Diário da República.

UOPG 2 — Área de Atividades Económicas — Vale das Favas
1 — Esta UOPG deverá ser concretizada através de Plano de Urbanização, Plano de Pormenor ou Unidade de Execução.
2 — O desenvolvimento da UOPG referida no número anterior, deverá
orienta-se pelos seguintes objetivos:
a) Desenvolvimento de uma área para a localização de empresas que
possam beneficiar da proximidade ao IC6, contribuindo para aumentar
a competitividade económica do Concelho e da Região.
b) Criar condições atrativas a um maior investimento empresarial;
c) Constituir uma bolsa de lotes que permita à Câmara Municipal
vantagens no processo de negociação de instalação de unidades empresariais;
d) Potenciar o crescimento económico concelhio tirando vantagens da
proximidade das importantes infraestruturas viárias na proximidade;
e) Possibilitar a instalação de equipamentos de apoio às empresas e
seus utentes/utilizadores;
f) Alargar a oferta municipal de terrenos infraestruturados à procura
de investimento industrial e de armazenagem.
3 — Os parâmetros urbanísticos a adotar para esta área são os constantes no presente regulamento para as categorias de espaço respetivas.
UOPG 3 — Zona de Desenvolvimento Turístico
Travanca do Mondego
1 — A zona de desenvolvimento turístico corresponde a uma área onde
se pretende incentivar o desenvolvimento turístico de forma integrada,
em ordem a preservar o plano de água.
2 — Esta UOPG deve ser concretizada através de Plano de Urbanização, Plano de Pormenor ou Unidade de Execução.
3 — O desenvolvimento da UOPG referida no número anterior, devem integrar a reabilitação da zona ribeirinha e contemplar a dotação
de equipamentos, estruturas e infraestruturas de apoio à utilização do
plano de água.
4 — A instalação de empreendimentos turísticos nesta zona, deve
obedecer aos seguintes requisitos:
a) Os parques de campismo devem possuir as condições exigidas para
a categoria de 4 estrelas nos termos da legislação específica em vigor e
uma capacidade máxima para 200 utentes;
b) Os restantes empreendimentos turísticos devem possuir uma capacidade máxima para 150 camas e obedecer aos seguintes parâmetros
urbanísticos:
i) Índice de construção — 0,20;
ii) Índice de implantação — 0,15;
iii) Número máximo de pisos — 2;
iv) Altura máxima da fachada — 6 m;
v) Altura máxima da edificação — 7,5 m;
vi) Dispor, no mínimo, das condições exigidas para a categoria de
3 estrelas nos termos da legislação em vigor, não sendo permitidas as
tipologias de moradias turísticas e de apartamentos turísticos.

ANEXO I
Unidades Operativas de Planeamento e Gestão

Identificadores das imagens e respetivos endereços do sítio do SNIT
(conforme o disposto no artigo 14.º da Portaria n.º 245/2011)
39148 — http://ssaigt.dgterritorio.pt/i/Planta_de_Ordenamento_39148_1.jpg

UOPG 1 — Área de Atividades Económicas — C. Poeiro
1 — Esta UOPG deverá ser concretizada através de Plano de Urbanização, Plano de Pormenor ou Unidade de Execução.
2 — O desenvolvimento da UOPG referida no número anterior, deverá
orienta-se pelos seguintes objetivos:
a) Desenvolvimento de uma área para a localização de empresas que
possam beneficiar da proximidade ao IC6, contribuindo para aumentar
a competitividade económica do Concelho e da Região.
b) Criar condições atrativas a um maior investimento empresarial;
c) Constituir uma bolsa de lotes que permita à Câmara Municipal
vantagens no processo de negociação de instalação de unidades empresariais;
d) Potenciar o crescimento económico concelhio tirando vantagens da
proximidade das importantes infraestruturas viárias na proximidade;
e) Possibilitar a instalação de equipamentos de apoio às empresas e
seus utentes/utilizadores;
f) Alargar a oferta municipal de terrenos infraestruturados à procura
de investimento industrial e de armazenagem.
3 — Os parâmetros urbanísticos a adotar para esta área são os constantes no presente regulamento para as categorias de espaço respetivas.
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MUNICÍPIO DE PROENÇA-A-NOVA
Aviso n.º 11671/2017
Para os devidos efeitos, se torna público que na reunião da Câmara
Municipal realizada no dia 04/09/2017, foi deliberado, por unanimidade, anular o procedimento concursal comum para recrutamento de
um trabalhador na modalidade jurídica de emprego público por tempo
indeterminado, para preenchimento de um posto de trabalho na carreira
e categoria de técnico superior na área académica de comunicação e
jornalismo, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 99, 23 de
maio de 2017, aviso n.º 5760/2017.
5 de setembro de 2017. — O Presidente da Câmara Municipal, João
Manuel Ventura Grilo de Melo Lobo.
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