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13 — O júri é constituído pelos seguintes elementos:
Presidente: Maria Margarida Dias de Barros de Oliveira Dias, Téc-

nico Superior
Vogais efectivos:
1.º — Helena da Conceição de Carvalho Gonçalves, Técnico Su-

perior;
2.º — Marina da Conceição do Carmo de Oliveira, Técnico Supe-

rior;

Vogais suplentes:
1.º — Lucília Maria da Palma Matias, Assistente Técnico;
2.º — Maria Helena Faustino Pereira Chainho Gonçalves, Assistente 

Técnico;

O 1.º vogal efectivo substituirá o Presidente nas suas faltas e impe-
dimentos.

14 — Exclusão e notificação dos candidatos — De acordo com o 
preceituado no n.º 1 do Artigo 30.º da referida Portaria, os candidatos 
excluídos serão notificados por uma das formas previstas nas alíneas a), 
b), c) ou d) do n.º 3 do Artigo 30.º para a realização da audiência dos 
interessados nos termos do Código do Procedimento Administrativo.

15 — Os candidatos admitidos serão convocados do dia, hora e local 
para a realização dos métodos de selecção nos termos previstos no 
Artigo 32.º e por uma das formas previstas nas alíneas a), b), c) ou d) 
do n.º 3 do Artigo 30.º da Portaria n.º 83 -A/2009.

16 — A publicitação dos resultados obtidos em cada método de se-
lecção intercalar é efectuada através de lista ordenada alfabeticamente, 
afixada em local visível e público das instalações da Sede do Município 
e disponibilizada na página electrónica.

17 — Quota de emprego: o candidato com deficiência tem preferência 
em igualdade de classificação, a qual prevalece sobre qualquer outra 
preferência legal de acordo com o n.º 3 do Artigo 3.º do Decreto -Lei 
n.º 29/2001, de 03/02.

18 — Em cumprimento da alínea h) do Artigo 9.º da Constituição 
da República Portuguesa, a Administração Pública, enquanto entidade 
empregadora, promove activamente uma política de igualdade de oportu-
nidades entre homens e mulheres no acesso ao emprego e na progressão 
profissional, providenciando escrupulosamente no sentido de evitar toda 
e qualquer forma de discriminação.

Município de Santiago do Cacém, 21 de Abril de 2010. — A Vere-
adora, (Com competência delegada na área dos Recursos Humanos), 
Margarida Santos, Dr.ª
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 MUNICÍPIO DE SÃO BRÁS DE ALPORTEL

Edital n.º 443/2010

Início do procedimento contratual para elaboração do Plano 
de Pormenor de intervenção em espaço rural no complexo industrial 

do ramo extractivo do Peral, no Município de S. Brás de Alportel
António Paulo Jacinto Eusébio Presidente da Câmara Municipal de 

São Brás de Alportel, em cumprimento do disposto nos artigos 6.º -A e 
74.º do Decreto -Lei n.º 380/99 de 22 de Setembro com a redacção dada 
pelo Decreto -Lei n.º 46/2009 de 20 de Fevereiro e alterações feitas pelo 
Decreto -Lei n.º 181/2009 de 7 de Agosto, torna público que na reunião da 
Câmara Municipal de 13 de Abril de 2010, foi deliberado por unanimidade 
dar início ao procedimento para contrato de planeamento com a Firma 
Eduardo Pinto Contreiras & Filhos L.da e à elaboração do respectivo plano 
de pormenor de intervenção em espaço rural no Peral, nomeadamente num 
espaço de cerca de 42 hectares que incluem a pedreira n.º 4517, unidades 
industrias conexas e terrenos contíguos, aprovando a oportunidade e jus-
tificação do procedimento contratual e do plano de pormenor, bem como 
a minuta do contrato e os termos de referência do plano.

Os principais objectivos desta intervenção são: regularizar a situação 
existente através da inscrição nos instrumentos de gestão territorial, no-
meadamente no PDM de São Brás de Alportel, que não contemplou parte 
da área licenciada da pedreira do Peral e da indústria anexa de Britagem 
e Classificação de Pedra e a totalidade das áreas licenciadas da Fábrica 
de pré -fabricados em Betão, as quais já se encontravam licenciadas à 
data da publicação do PDM; Dar resposta ao artigo 5.º do Decreto -Lei 
n.º 340/2007 de 12 de Outubro; Racionalizar a exploração do recurso 
geológico existente, garantindo a preservação de valores técnicos, eco-
nómicos, ambientais e do âmbito da segurança e saúde no trabalho; Criar 
riqueza e postos de trabalho para a população; Ampliar a zona do espaço 
de indústria extractiva consolidada tipo I permitindo dar continuidade à 

actividade extractiva e das indústrias conexas existentes (a Central de 
Britagem e Classificação de Pedra anexa à pedreira e a Fábrica de Pré-
-fabricados em Betão) e a possibilitar a legalização de outras indústrias 
conexas que eventualmente venham a existir (nomeadamente, de Produção 
de Betão Pronto e de Produção de Massas Betuminosas), bem como o 
desenvolvimento de outras actividades no futuro associadas à recuperação 
e valorização dos espaços explorados, com destaque para a deposição de 
resíduos; Redefinir o regime de uso do solo, através da qualificação em 
solo rural, nomeadamente para espaços de indústria extractiva, indústrias 
conexas e outras actividades a estas associadas, como a deposição de 
resíduos. Na escala adequada, estabelecer as condições e os parâmetros 
urbanísticos de aproveitamento do solo a observar; Integrar os resultados 
da avaliação ambiental estratégica efectuada no âmbito do Decreto -Lei 
n.º 232/2007 de 15 de Junho no respectivo PIER; Integrar medidas de 
salvaguarda e de minimização dos impactes decorrentes das actividades 
industriais acima referidas para as habitações vizinhas.

A justificação da referida deliberação prende -se essencialmente com as 
orientações dadas pelo Plano Regional de Ordenamento do Território do 
Algarve aprovado pela Resolução de Conselho de Ministros n.º 102/2007 
de 3 de Agosto, onde as rochas extractivas de São Brás de Alportel são va-
lorizadas e sobre as quais deve haver planos para uma exploração eficiente, 
ambientalmente equilibrada e para a minimização de conflitos; bem como 
com a necessidade de ampliar a área de exploração para garantir a viabilidade 
da pedreira, uma vez que actualmente a área licenciada encontra -se esgo-
tada. Inerentes a esta dinâmica encontra -se a defesa de postos de trabalho, a 
exploração de recursos endógenos e que servem muitas outras actividades, 
algumas delas existentes no complexo industrial em causa, e a promoção de 
acções planeadas visando o correcto ordenamento do território.

Estabelece -se nos termos do disposto do artigo 72.º do Decreto -Lei n.º 380/99 
de 22 de Setembro com a redacção dada pelo Decreto -Lei n.º 46/2009 de 20 
de Fevereiro e alterações feitas pelo Decreto -Lei n.º 181/2009 de 7 de Agosto 
o prazo de 15 dias úteis, após publicação no Diário da República, para a for-
mulação de sugestões e apresentação de informações pelos interessados, sobre 
quaisquer questões que possam ser consideradas no âmbito do procedimento 
contratual e de elaboração do plano em causa. Qualquer interessado poderá 
consultar e efectuar as suas comunicações sobre a deliberação, a minuta do 
contrato e os termos de referência do plano de pormenor na página da internet 
do município (www.cm -sbras.pt) ou junto da Divisão de Planeamento Urba-
nístico, na Rua Gago Coutinho n.º 1, 8150 -151 São Brás de Alportel desde 
as 9horas às 12 horas e 30 minutos e desde as 14 horas às 16 horas, podendo 
ainda pronunciar por escrito via correio dirigido ao Sr. Presidente da Câmara 
Municipal de São Brás de Alportel, para a morada acima indicada.

E para constar se publica o presente e outros de igual teor que vão 
ser publicitados nos termos legais.

29 de Abril de 2010. — O Presidente da Câmara Municipal de São 
Brás de Alportel, António Paulo Jacinto Eusébio.
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 MUNICÍPIO DO SARDOAL

Edital n.º 444/2010
Fernando Constantino Moleirinho, Presidente da Câmara Municipal 

de Sardoal, torna público, nos termos da alínea v) do n.º 1 do artigo 68.º 
do Decreto -Lei n.º 169/99 de 18 de Setembro, com as alterações intro-
duzidas pela Lei n.º 5 -A/2002, de 11 de Janeiro, para efeitos do disposto 
no artigo 91.º do mesmo diploma e, após ter sido dado cumprimento ao 
preceituado no artigo 118.º do Código do Procedimento Administrativo, 
o Regulamento e a Tabela de Taxas, Tarifas, Licenças, Compensações e 
Outros Rendimentos em Vigor no Municipio de Sardoal, aprovado em 
reunião ordinária realizada no dia 02 de Março de 2010 e, pela Assembleia 
Municipal, em sessão ordinária realizada no dia 27 de Abril de 2010.

O presente Regulamento entra em vigor no dia seguinte ao da sua 
publicação, nos termos legais.

Para constar se lavrou o presente Edital e outros de igual teor que vão 
ser afixados nos lugares públicos habituais.

Paços do Concelho de Sardoal, 28 de Abril de 2010. — O Presidente 
da Câmara, Fernando Constantino Moleirinho.

Proposta de Regulamento para a Tabela de Taxas, 
Tarifas, Licenças, Compensações e Outros 

Rendimentos em vigor no Município de Sardoal

Nota Justificativa
Nos termos da Lei n.º 53 -E/2006 de 29 de Dezembro, a criação de 

taxas pelas autarquias locais deve respeitar o principio da prossecução 
do interesse público local, a satisfação das necessidades financeiras das 




