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13.3 — Forma de Execução:
Esta UOPG deve ser concretizada através de Plano de Pormenor.
14 — UOPG CR1 — Plataforma Logística de Vieirinhos/Silveiri-

nhas
14.1 — Objetivos:
a) Fomentar a criação de uma plataforma logística integrada na rede 

de plataformas logísticas CENTROLOGIS;
b) Fomentar a construção de edifícios de elevada qualidade arqui-

tetónica;
c) Assegurar a adequada integração da plataforma logística com a 

envolvente, nomeadamente a sua relação com IC1 (A17), EN109 e linha 
de caminho de ferro do Oeste;

d) Prever áreas devidamente infraestruturadas para a instalação de 
atividades económicas;

e) Definir os espaços públicos, de circulação viária e pedonal, de 
estacionamento, bem como a localização de zonas verdes de proteção 
e enquadramento.

14.2 — Parâmetros urbanísticos:
Os parâmetros urbanísticos a adotar para esta área são os constantes 

no presente regulamento para as categorias de espaço respetivas.
14.3 — Forma de Execução:
Esta UOPG deve ser concretizada através de Plano de Pormenor ou 

Unidade(s) de Execução.
15 — UOPG MM1 — Área de Atividades Económicas e de Equipa-

mentos da Mata Mourisca
15.1 — Objetivos:
a) Assegurar o enquadramento do Centro Escolar da Mata Mourisca 

e a sua adequada integração na envolvente, em particular a ligação à 
EN 237 -1

b) Promover a consolidação da zona de equipamentos;
c) Estimular o surgimento de uma base industrial local e assegurar a 

sua adequada integração urbanística.
d) Potenciar as relações de proximidade e a mobilidade entre a zona 

de equipamentos e de atividades económicas e o espaço central do 
aglomerado.

15.2 — Parâmetros urbanísticos:
Os parâmetros urbanísticos a adotar para esta área são os constantes 

no presente regulamento para as categorias de espaço respetivas.
15.3 — Forma de Execução:
Esta UOPG deve ser concretizada através de Plano de Pormenor ou 

Unidade(s) de Execução.
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 MUNICÍPIO DE PONTE DE SOR

Declaração de retificação n.º 404/2014

1.ª Revisão do Plano de Pormenor da Zona Nordeste da Cidade 
de Ponte de Sor — retificação

Hugo Luís Pereira Hilário, presidente da Câmara Municipal de Ponte 
de Sor, declara para os devidos efeitos que, tendo -se verificado a exis-
tência de um lapso de escrita na redação do teor da alínea a) do artigo 2.º 
do Regulamento da 1.ª Revisão do Plano de Pormenor da Zona Nordeste 
da Cidade de Ponte de Sor, publicado no Diário da República, 2.ª série, 
n.º 221, de 14 de novembro de 2013, sob o aviso n.º 13900/2013, vem -se 
assim proceder à respetiva retificação, que é a seguinte:

Na referida alínea e artigo, onde se lê «a) Revogar o alvará de operação 
de loteamento n.º 1/2009;» deve ler -se «a) Alterar o alvará de operação 
de loteamento n.º 1/2009;».

Esta retificação é feita nos termos do n.º 5 do artigo 97.º -A do Decreto-
-Lei n.º 380/99, de 22 de setembro (Regime Jurídico dos Instrumentos 
de Gestão Territorial), na sua atual redação.

31 de março de 2014. — O Presidente da Câmara Municipal, Hugo 
Luís Pereira Hilário.
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 MUNICÍPIO DE PORTO SANTO

Aviso n.º 4946/2014
Para os devidos efeitos, torna -se público que, por meu despacho, da-

tado de 7 de março de 2014, no uso da competência que me é conferida 
pela alínea a) do n.º 2 do artigo 35.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setem-
bro, determinei a cessação da comissão de serviço do chefe da Divisão 
de Gestão Administrativa e Financeira desta Autarquia, João Domingos 
Mendonça, data a partir da qual foi efetuado o seu reposicionamento 
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