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 CÂMARA MUNICIPAL DE ALCÁCER DO SAL

Aviso n.º 1199/2009

Alteração parcial do PDM
Pedro Manuel Igrejas da Cunha Paredes, Presidente da Câmara Mu-

nicipal de Alcácer do Sal:
Torna público, nos termos e para os efeitos do n.º 2 do artigo 77.º 

do Decreto -Lei 380/99, de 22 de Setembro, na redacção conferida pelo 
Decreto -Lei 316/2007, de 19 de Setembro, que a Câmara Municipal, 
na sua reunião de 20/11/2008, determinou a alteração parcial do Plano 
Director Municipal de Alcácer do Sal, ratificado pela Resolução do 
Conselho de Ministros n.º 25/94, de 29 de Abril de 1994, a qual se 
consubstancia na correcção dos limites da área destinada a equipamento 
constante da Planta do Aglomerado de Alcácer do Sal, integrando a 
parcela de terreno propriedade dos Bombeiros Voluntários de Alcácer 
do Sal.

A deliberação que determinou a alteração parcial do Plano Director 
Municipal está disponível para consulta no edifício dos Serviços Téc-
nicos da Câmara Municipal, na Secretaria da Divisão de Urbanismo, 
Equipamento e Habitação, no horário normal de expediente, ou seja, 
das 9 às 16 horas.

Assim, no prazo de 15 dias úteis a contar da publicação do presente 
aviso, podem ser formuladas sugestões e apresentadas informações 
sobre quaisquer questões que possam ser consideradas no âmbito do 
respectivo procedimento.

22 de Dezembro de 2008. — O Presidente da Câmara, Pedro Manuel 
Igrejas da Cunha Paredes. 

 CÂMARA MUNICIPAL DE ALCANENA

Aviso n.º 1200/2009
Luís Manuel da Silva Azevedo, Presidente da Câmara Municipal de 

Alcanena, faz público que por seu despacho datado de 23 de Dezembro 
de 2008, proferido no âmbito das competências detidas em matéria de 
gestão de pessoal ao abrigo da alínea a), do n.º 2, do art. 68.º, da Lei 
n.º 169/99, de 18 de Setembro, republicada em anexo à Lei n.º 5-A/2002, 
de 11 de Janeiro, nomeou, tendo em conta o n.º 1 e 2, do art. 29.º, da Lei 
n.º 2/2004, de 15 de Janeiro, Horácio Neto Frade da Silva, ex-titular do 
cargo de Director do Departamento Técnico, na categoria de assessor 
principal, da carreira e grupo de pessoal técnico superior, com efeitos à 
data de 22 de Dezembro de 2008, escalão 4, índice 900, tendo sido dada 
por finda a comissão de serviço, nos termos das alíneas i), do n.º 1, do 
art. 25.º, da Lei n.º 2/2004, de 15 de Janeiro.

A presente publicação obedece aos termos do disposto no art. 37.º, 
n.º 1, al. a), da Lei n.º 12-A/2008, de 27 de Fevereiro.

30 de Dezembro de 2008. — O Presidente da Câmara, Luís Manuel 
da Silva Azevedo.
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 CÂMARA MUNICIPAL DE ALCOBAÇA

Regulamento n.º 17/2009

Nota justificativa
Na actual conjuntura económica torna -se necessário proteger e es-

timular o tecido empresarial local, em especial no que diz respeito às 
pequenas e microempresas, uma vez que são estas as que se encontram 
numa situação mais vulnerável perante um cenário, cada vez mais pro-
nunciado, de crise financeira. Tal crise resulta num cada vez mais difícil 
acesso a financiamento, no agravamento dos custos de produção e numa 
diminuição do consumo de bens e serviços por parte das famílias.

É neste contexto que o Município de Alcobaça procede à alteração do 
seu regulamento da urbanização e da edificação no sentido de consagrar 
um conjunto de isenções que irão beneficiar, até ao final do ano de 2010, 
as pequenas empresas e microempresas que se encontrem instaladas ou 
se pretendam instalar na área do Concelho de Alcobaça.

Nestes termos, ao abrigo do disposto no artigo 241.º da Constituição 
da República Portuguesa, conjugado com o disposto na alínea a) do n.º 2 
do artigo 53.º e na alínea a) do n.º 6 do artigo 64.º da Lei n.º 169/99, de 
18 de Setembro, e com o disposto no n.º 1 do artigo 3.º do Decreto -Lei 
n.º 555/99, de 16 de Dezembro, a Assembleia Municipal de Alcobaça, 
na sua sessão ordinária de 12 de Dezembro de 2008, sob proposta da 

Câmara Municipal de Alcobaça, deliberou aprovar a seguinte alteração 
ao Regulamento Municipal da Urbanização e da Edificação do Concelho 
de Alcobaça:

Artigo 1.º
Ao artigo 9.º do Regulamento Municipal de Urbanização e da Edifi-

cação do Concelho de Alcobaça publicado na Segunda Série do Diário 
da República através do Aviso n.º 5473/2003, de 16 de Julho e alterado 
pelos Regulamentos n.os 5/2004, de 1 de Junho, 7/2005, de 8 de Abril, 
19/2005, de 30 de Agosto, 256/2008, de 15 de Maio e 636/2008, de 
10 de Dezembro, e pela Declaração n.º 19/2005, de 2 de Dezembro, 
são aditados os n.os 8, 9 e 10, com a seguinte redacção:

«Artigo 9.º
[…]

1 — […]
a) […]
b) […]
c) […]
d) […]
e) […]

2 — […]
3 — […]
a) […]
b) […]

4 — […]
5 — […]
6 — […]
a) […]
b) […]
c) […]

7 — […]
8 — Até ao final do ano de 2010 as pequenas empresas e microem-

presas estão isentas do pagamento das taxas decorrentes do controlo 
prévio municipal:

a) De utilização das respectivas instalações e de realização, nas mes-
mas, de obras de construção, reconstrução, alteração e ampliação;

b) De instalação e exploração da actividade, no caso de estabeleci-
mentos industriais.

9 — No caso das empresas que se dediquem ao comércio, a isenção 
prevista no número anterior abrange apenas as que disponham de ins-
talações com uma área de implantação até 250m2.

10 — A qualificação como pequena empresa e microempresa para 
efeitos do n.º 8 é comprovada nos termos do disposto no Decreto -Lei 
n.º 372/2007, de 6 de Novembro.

22 de Dezembro de 2008. — O Vice -Presidente da Câmara, Carlos 
Manuel Bonifácio. 

 CÂMARA MUNICIPAL DE ALENQUER

Edital n.º 47/2009
Álvaro Joaquim Gomes Pedro, presidente da Câmara Municipal de 

Alenquer:
Em representação do município de Alenquer, torna público que, nos 

termos dos n.º 5 do artigo 6.º — A e n.º s 1 e 2 do artigo 77.º do Decreto-
Lei n.º 380/99, de 22 de Setembro, na redacção que lhe foi dada pelo 
Decreto-Lei n.º 316/2007, de 16 de Setembro, a Câmara Municipal de 
Alenquer determinou, em reunião ordinária realizada a 24 de Novembro 
de 2008, a elaboração do Plano de Pormenor do Núcleo Desenvol-
vimento Turístico da Quinta da Puceteira, deliberando por maioria 
aprovar os Termos de Referência que fundamentam a sua oportunidade 
e fixam os respectivos objectivos, sujeitar o plano a Avaliação Am-
biental Estratégica e aprovar a Proposta de Contrato para planeamento 
a celebrar entre o município de Alenquer e o Promotor do plano de 
pormenor — BESTSKY, S. A.

Nos termos do mesmo diploma legal, decorrerá por um período de 15 
dias úteis a contar do dia seguinte ao da publicação deste aviso no Diário 
da República, 2.ª série, um processo de audição ao público, durante o qual 
os interessados poderão proceder à formulação de sugestões, bem como 
à apresentação de informações sobre quaisquer questões que possam 
ser consideradas no âmbito do respectivo procedimento de elaboração 
do plano, bem como, acerca da proposta de contrato.




