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dia seguinte ao da publicação do presente aviso no Diário da República, 
para formulação de sugestões e apresentação de informações sobre 
quaisquer questões que possam ser consideradas no âmbito do respetivo 
procedimento de elaboração.

Durante o período fixado para a participação, que poderá revestir 
qualquer meio escrito, poderão os interessados consultar os elementos 
que constituem este processo, no Departamento Técnico de Obras e 
Urbanismo desta Câmara Municipal, no endereço acima referido, entre 
as 9:00 e as 15:30 horas.

9 de dezembro de 2015. — O Presidente da Câmara, José Manuel 
Velhinho Amarelinho.

Ata
A Câmara Municipal de Aljezur, em reunião Extraordinária de dezoito 

de novembro de dois mil e quinze, tomou a seguinte deliberação:
Planos de Pormenor de Monte Clérigo e Área Adjacente:
Pelo Senhor Presidente da Câmara foi apresentada a Proposta que a 

seguir se transcreve:

“Proposta
Elaboração de Plano de Pormenor cujo procedimento caducou por 

força do número sete, do artigo setenta e seis, do decreto -lei número 
oitenta barra dois mil e quinze, de catorze de maio.

Um — Considerando o disposto no número sete, do artigo setenta e 
seis, do decreto -lei número oitenta barra dois mil e quinze, de catorze 
de maio, encontra -se caducado o procedimento para a elaboração 
dos Planos de Pormenor de Monte Clérigo e Área Adjacente, cuja 
deliberação para a sua elaboração foi de vinte e oito de fevereiro de 
dois mil e doze;

Dois — Considerando que o procedimento para a elaboração de 
tal plano sempre se manteve ativo;

Três — Considerando o interesse público da documentação pro-
duzida ao longo da elaboração do plano;

Proponho à Câmara Municipal que delibere a elaboração deste 
plano de ordenamento municipal, fixando, em conformidade com 
o que dispõe o artigo setenta e seis, número um, deste diploma o 
seguinte:

O prazo de elaboração do mesmo é fixado em dois anos e o período 
de participação em quinze dias úteis, mandando publicar no Diário 
da República e divulgar através da comunicação social (um jornal 
regional e um jornal nacional) da plataforma colaborativa de gestão 
territorial e no sítio da internet da Câmara Municipal.

Mais proponho,
Que para o novo procedimento se utilize no processo toda a docu-

mentação já produzida no procedimento caducado, que, por razões 
de interesse público sirva ao novo plano.”

A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a presente proposta.
Está conforme o original.
9 de dezembro de 2015. — O Chefe da Divisão Administrativa e de 

Recursos Humanos, Dr. José da Silva Gregório.
609188352 

 Aviso n.º 14898/2015

Elaboração do Plano de Pormenor de Aljezur

José Manuel Velhinho Amarelinho, presidente da Câmara Municipal 
de Aljezur:

Faz público que a Câmara Municipal de Aljezur, com o endereço 
postal no edifício dos Paços do Concelho, rua Capitão Salgueiro Maia, 
8670 -005 Aljezur, telef. N.º 282 990 010, fax n.º 282 990 011 e en-
dereço eletrónico geral@cm -aljezur.pt, na sua reunião extraordinária 
realizada no dia 18/11/2015, deliberou, de acordo com o n.º 1 do 
artigo 76.º do Decreto -Lei n.º 80/2015, de 14 de maio, promover a 
elaboração do “Plano de Pormenor de Aljezur”, fixar o prazo de 2 
(dois) anos para a sua elaboração, bem como, estabelecer o período 
de participação de 15 (quinze) dias úteis, contados a partir do dia 
seguinte ao da publicação do presente aviso no Diário da República, 
para formulação de sugestões e apresentação de informações sobre 
quaisquer questões que possam ser consideradas no âmbito do respetivo 
procedimento de elaboração.

Durante o período fixado para a participação, que poderá revestir 
qualquer meio escrito, poderão os interessados consultar os elementos 
que constituem este processo, no Departamento Técnico de Obras e 

Urbanismo desta Câmara Municipal, no endereço acima referido, entre 
as 9:00 e as 15:30 horas.

9 de dezembro de 2015. — O Presidente da Câmara, José Manuel 
Velhinho Amarelinho.

Ata
A Câmara Municipal de Aljezur, em reunião Extraordinária de dezoito 

de novembro de dois mil e quinze, tomou a seguinte deliberação:
Plano de Pormenor de Aljezur:
Pelo Senhor Presidente da Câmara foi apresentada a Proposta que a 

seguir se transcreve:
“Proposta

Elaboração de Plano de Pormenor cujo procedimento caducou por 
força do número sete, do artigo setenta e seis, do decreto -lei número 
oitenta barra dois mil e quinze, de catorze de maio.

Um — Considerando o disposto no número sete, do artigo setenta e 
seis, do decreto -lei número oitenta barra dois mil e quinze, de catorze 
de maio, encontra -se caducado o procedimento para a elaboração do 
Plano de Pormenor de Aljezur, cuja deliberação para a sua elaboração 
foi de cinco de agosto de mil novecentos e noventa e nove;

Dois — Considerando que o procedimento para a elaboração de 
tal plano sempre se manteve ativo;

Três — Considerando o interesse público da documentação pro-
duzida ao longo da elaboração do plano;

Proponho à Câmara Municipal que delibere a elaboração deste plano 
de ordenamento municipal, fixando, em conformidade com o que 
dispõe o artigo setenta e seis, número um, deste diploma o seguinte:

O prazo de elaboração do mesmo é fixado em dois anos e o período 
de participação em quinze dias úteis, mandando publicar no Diário 
da República e divulgar através da comunicação social (um jornal 
regional e um jornal nacional) da plataforma colaborativa de gestão 
territorial e no sítio da internet da Câmara Municipal.

Mais proponho,
Que para o novo procedimento se utilize no processo toda a docu-

mentação já produzida no procedimento caducado, que, por razões 
de interesse público sirva ao novo plano.”

A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a presente proposta.
Está conforme o original.
9 de dezembro de 2015. — O Chefe da Divisão Administrativa e de 

Recursos Humanos, Dr. José da Silva Gregório.
609188417 

 MUNICÍPIO DE ALJUSTREL

Edital n.º 1148/2015

Elaboração do Plano de Pormenor do Centro de Aljustrel
Nelson Domingos Brito, Presidente da Câmara Municipal de Aljustrel:
Torna público, de acordo com o estabelecido no Decreto -Lei n.º 80/2015, 

de 14 de maio, a Câmara Municipal, na sua reunião de Câmara 29 de abril 
de 2015, deliberou:

a) Dar início ao procedimento para concretização do plano de por-
menor do Centro de Aljustrel;

b) Comunicar a todos os interessados que os termos referência de cada 
um dos planos podem ser consultados no site da Câmara Municipal de 
Aljustrel (http://www.mun -aljustrel.pt/) ou diretamente nos serviços da 
divisão técnica da Câmara Municipal de Aljustrel, Avenida 1.º de Maio, 
7600 -010 Aljustrel;

c) Promover a participação, de acordo com o n.º 2 do artigo 88.º do 
Decreto -Lei n.º 80/2015, de 14 de maio, pelo prazo de 30 dias a contar 
a partir do dia seguinte à publicação do presente aviso, para recolha de 
sugestões, bem como para apresentação de informações sobre quaisquer 
questões que possam ser consideradas no âmbito do respetivo procedi-
mento de elaboração. Neste sentido, os eventuais interessados poderão 
apresentar as sugestões e informações, mediante requerimento dirigido 
ao Presidente da Câmara, devidamente identificado, diretamente nos 
serviços da Câmara Municipal de Aljustrel, através dos correios ou para 
o seguinte endereço de correio eletrónico: geral@mun -aljustre.pt;

d) Estabelecer o prazo de 12 meses para a elaboração dos planos de 
pormenor;

Para constar se publica o presente edital e outros de igual teor que 
vão ser afixados nos lugares públicos do costume.

14 de outubro de 2015. — O Presidente da Câmara, Nelson Domin-
gos Brito.
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“Ata
Em reunião ordinária da Câmara Municipal de Aljustrel, realizada 

no dia 29 de abril de 2015, a Câmara deliberou por unanimidade dar 
início ao procedimento para concretização dos planos de pormenor 
abaixo identificados e aprovar os respetivos termos de referência:

Parque de investigação, tecnológica e desenvolvimento de Aljustrel, 
localizado a Sul da zona do +25;

Expansão da zona industrial de Aljustrel (consolidação e conclusão 
das infraestruturas de apoio ao empreendedorismo);

Infraestruturas de apoio de acolhimento para empresas, localizado 
no Espaço de Atividades Económicas de Ervidel (UOPG 4);

Infraestruturas de apoio de acolhimento para empresas, localizado 
no Espaço de Atividades Económicas em Rio de Moinhos;

Infraestruturas de apoio de acolhimento para empresas, localizado 
no Espaço de Atividades Económicas no Carregueiro;

UOPG 1 — Núcleo Patrimonial do parque Mineiro de Aljustrel;
UOPG 2 — Centro de Aljustrel;
UOPG 3 — Nossa Senhora do Castelo;
UOPG 6 — Centro Histórico de Aljustrel;
UOPG 7 — Zona Histórica de Messejana;
Espaço residencial em solo urbanizável no perímetro urbano de 

Aljustrel;
Parque Empresarial e Logístico da Mancoca 10;
Centro Tecnológico e Agroalimentar do Roxo.”

Está conforme o original.
13 de maio de 2015. — A Chefe da Divisão Administrativa e de 

Recursos Humanos, Paula Banza.
609180113 

 MUNICÍPIO DE AMARES

Regulamento n.º 868/2015
Manuel da Rocha Moreira, Presidente da Câmara Municipal de 

Amares, torna público que a Assembleia Municipal de Amares na sua 
4.ª Sessão Ordinária realizada no dia 25 de setembro de 2015, no uso da 
competência que lhe é conferida pela alínea g) do n.º 1 do artigo 25.º da 
Lei n.º 75/2013, anexo I de 12 de setembro, aprovou, a Tabela de Taxas 
Administrativas do Município de Amares, o Regulamento e respetiva 
Justificação Económica, deliberação tomada na reunião ordinária do 
dia 14 de setembro de 2015, o qual entrará em vigor no primeiro dia 
útil seguinte ao da publicação deste edital na 2.ª série do Diário da 
República. O presente regulamento foi dispensado de audiência dos 
interessados nos termos da alínea a) do n.º 3 do artigo 100.º do Código do 
Procedimento Administrativo, porquanto, a sua realização impossibilita 
a sua implementação antes do mês de novembro, o que compromete a 
sua utilidade prática. Mais se torna público que, o regulamento referido 
que se publica em anexo, poderá ser consultado na página oficial deste 
Município em www.cm -amares.pt.

13 de outubro de 2015. — O Presidente da Câmara, Manuel da Rocha 
Moreira.

Regulamento e Tabela de Taxas Administrativas 
do Município de Amares

Nota justificativa
A Lei n.º 53 -E/2006, de 29 de dezembro, aprova o Regime Geral das 

Taxas das Autarquias Locais, e impõe a obrigatoriedade de adequação 
dos regulamentos em vigor ao regime jurídico nele definido. Dispõe 
o artigo 8 do referido diploma que os regulamentos que criem taxas 
municipais devem conter, sob pena de nulidade:

a) A indicação da base de incidência objetiva e subjetiva;
b) O valor ou a fórmula de cálculo do valor das taxas a cobrar;
c) A fundamentação económico -financeira relativa ao valor das taxas, 

designadamente os custos diretos e indiretos, os encargos financeiros, 
amortizações e futuros investimentos realizados ou a realizar pela 
autarquia local;

d) As isenções e sua fundamentação;
e) O modo de pagamento e outras formas de extinção da prestação 

tributária admitidas;
f) A admissibilidade do pagamento em prestações.

O Decreto -Lei n.º 92/2010, de 26 de julho, estabelece os princípios 
e as regras para simplificar o livre acesso e exercício das atividades 
de serviços realizadas em território nacional, transpondo para a ordem 

jurídica interna a Diretiva n.º 2006/123/CE, do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de 12 de dezembro, relativa aos serviços no mercado interno, 
implementando regras que visam eliminar formalidades consideradas 
desnecessárias no âmbito dos procedimentos administrativos.

Na sequência daquele diploma foi publicado o Decreto -Lei n.º 48/2011, 
de 1 de abril, alterado pelo Decreto -Lei n.º 141/2012, de 11 de julho e 
Decreto -Lei n.º 10/2015, de 16 de janeiro, que apresenta e regulamenta 
a iniciativa Licenciamento Zero e que visa reduzir encargos administra-
tivos sobre os cidadãos e as empresas, através da eliminação de licenças, 
autorizações e outros atos permissivos, substituindo -os por um reforço 
da fiscalização.

Foram igualmente aprovados o Decreto -Lei n.º 136/2014, de 9 de 
setembro, que introduz alterações profundas (13.ª alteração) ao Regime 
Jurídico da Urbanização e Edificação (RJUE) aprovado pelo Decreto -Lei 
n.º 555/99, de 16 de dezembro, e o Decreto -Lei n.º 10/2015, de 16 de 
janeiro que inicia um novo Regime Jurídico de Acesso e Exercício de 
Atividades de Comércio, Serviços e Restauração introduzindo alterações 
nas seguintes matérias:

Horários de funcionamento: é eliminado o controlo prévio, passando 
os estabelecimentos de comércio, serviços e restauração a ter um horário 
de funcionamento livre. Não obstante, os municípios podem restringir 
os períodos de funcionamento em casos devidamente justificados e que 
se prendam com razões de segurança ou da proteção de qualidade de 
vida dos cidadãos.

Mantém -se a obrigatoriedade da afixação do mapa do horário de 
funcionamento, mas a definição dos horários e o mapa não estão sujeitos 
a qualquer formalidade ou procedimento prévio.

Licenciamento Zero: Altera o Decreto -Lei n.º 48/2011, de 1 de abril, 
passando este diploma a regular unicamente o regime de ocupação do 
espaço público, da afixação e da inscrição de mensagens publicitárias 
de natureza comercial. Procede à introdução de uma nova permissão 
administrativa, o pedido de autorização, em detrimento da comunicação 
prévia com prazo.

O artigo 10.º do Decreto -Lei n.º 10/2015 vem ainda clarificar a forma 
como se articulam as diversas plataformas, definindo que o Balcão Único 
Eletrónico integra o “Balcão do Empreendedor” e interliga -se com as 
demais plataformas informáticas que desmaterializam os controlos 
aplicáveis às várias atividades.

O artigo 4.º do novo diploma introduz ainda alterações ao regime 
da Informação Empresarial Simplificada, IES, a qual passa a abranger 
a prestação de informação de natureza estatística à Direção Geral das 
Atividades Económicas (DGAE).

Nesta conformidade, impõe -se, pois, além da alteração do Regula-
mento de Tabela de Taxas do Município de Amares, proceder à alteração 
da sua tabela de taxas, criando, alterando ou extinguindo prestações 
tributáveis em conformação com a legislação em vigor.

Em conformidade com a alínea d) do n.º 2 do artigo 8.º da Lei 
n.º 53 -E/2006, de 29 de dezembro, impõe -se ainda proceder à funda-
mentação das isenções ou reduções previstas no presente regulamento.

Assim, as isenções e reduções de taxas municipais previstas no ar-
tigo 26.º do presente regulamento decorrem da ponderação de diversos 
fatores entendidos como relevantes, nomeadamente a natureza das en-
tidades e a importância das atividades desenvolvidas, a proteção dos 
estratos sociais mais desfavorecidos, bem como o fomento de iniciativas 
que o Município visa promover e apoiar no âmbito das suas atribuições. 
Desta forma, as isenções e reduções previstas visam promover justiça 
social, protegendo as classes mais desfavorecidas, bem como, através 
de um desagravamento tributário de entidades/atividades específicas, 
fomentar a prossecução de atividades e eventos de interesse municipal 
em salvaguarda dos interesses próprios da população do Concelho de 
Amares.

O presente regulamento impõe (custos) aos particulares e agentes 
económicos, designadamente através da fixação de tributos, de forma a 
moderar ou regular o seu comportamento visando (benefícios) a promoção 
e preservação do equilíbrio urbano, a salvaguarda dos recursos endógenos 
do Concelho e das infraestruturas e equipamentos municipais.

CAPÍTULO I

Disposições gerais

Artigo 1.º
Lei habilitante

O Regulamento e Tabela de Taxas Administrativas do Município de 
Amares é aprovado ao abrigo do disposto no artigo 241.º da Constitui-
ção da República Portuguesa, nas alíneas b) e g) do n.º 1 do artigo 25.º 
do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, nos artigos 14.º ao 


