
484  Diário da República, 2.ª série — N.º 3 — 6 de janeiro de 2016 

n.º 4/2015, de 7 de janeiro, e artigo 56.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, 
de 12 de setembro, que na sequência da deliberação da assembleia mu-
nicipal de 30/6/2015 (item 16.B), sob proposta da câmara municipal de 
25/06/2015 (item 6.B), foi celebrado entre o Município de Santo Tirso 
e a Junta de Freguesia de Vila Nova do Campo, no dia 27 de novembro 
do corrente ano, o contrato de delegação de competências na junta de 
freguesia que tem por objeto a gestão e funcionamento do Espaço do 
Cidadão no edifício sede da Freguesia, nas condições que constam do 
contrato de delegação de competências.

Mais torna público que o referido contrato encontra -se disponível, 
na íntegra, para consulta, no Edital n.º 148 de 21/12/2015, afixado 
no edifício da câmara municipal, na sede da Junta de Freguesia de 
Vila Nova do Campo, bem como na página eletrónica com o endereço 
www.cm -stirso.pt.

Para constar e devidos efeitos, vai o presente edital ser afixado e 
publicado nos termos legais.

21 de dezembro de 2015. — A Vice -Presidente, Eng.ª Ana Maria 
Moreira Ferreira.

309219464 

 MUNICÍPIO DE SÃO BRÁS DE ALPORTEL

Edital (extrato) n.º 17/2016
Vítor Manuel Martins Guerreiro, Presidente da Câmara Municipal 

de São Brás de Alportel, torna público que a Câmara Municipal na sua 
reunião ordinária de 22 de setembro de 2015, deliberou, por unani-
midade, aprovar a Proposta de Regulamento Municipal do horário de 
funcionamento dos estabelecimentos de venda ao público e de prestação 
de serviços do município de São Brás de Alportel e submetê -lo, a apre-
ciação pública nos termos do Código do Procedimento Administrativo, 
para recolha de sugestões.

Para o efeito o documento estará disponível para consulta no Gabi-
nete do Munícipe da Câmara Municipal, todos os dias úteis, durante o 
horário normal de expediente ou na página eletrónica do município em 
www.cm -sbras.pt.

Assim, no prazo de 30 dias, com início da data da publicação no Diário 
da República, as sugestões deverão ser apresentadas por escrito e diri-
gidas ao Presidente da Câmara Municipal de São Brás de Alportel, para 
a morada Rua Gago Coutinho, n.º 1 — 8150 -151 São Brás de Alportel.

12 de dezembro de 2015. — O Presidente da Câmara Municipal, Vítor 
Manuel Martins Guerreiro.

309210253 

 Edital (extrato) n.º 18/2016
Vítor Manuel Martins Guerreiro, Presidente da Câmara Municipal 

de São Brás de Alportel, torna público que a Câmara Municipal na sua 
reunião ordinária de 30 de outubro de 2015, deliberou, por unanimidade, 
aprovar a Proposta de Regulamento de Ocupação do Espaço Público e 
Publicidade de São Brás de Alportel e submetê -lo, a apreciação pública 
nos termos do Código do Procedimento Administrativo, para recolha 
de sugestões.

Para o efeito o documento estará disponível para consulta no Gabi-
nete do Munícipe da Câmara Municipal, todos os dias úteis, durante o 
horário normal de expediente ou na página eletrónica do município em 
www.cm -sbras.pt.

Assim, no prazo de 30 dias, com início da data da publicação no Diário 
da República, as sugestões deverão ser apresentadas por escrito e diri-
gidas ao Presidente da Câmara Municipal de São Brás de Alportel, para 
a morada Rua Gago Coutinho, n.º 1 — 8150 -151 São Brás de Alportel.

12 de dezembro de 2015. — O Presidente da Câmara Municipal, Vítor 
Manuel Martins Guerreiro.

309210059 

 MUNICÍPIO DO SEIXAL

Aviso n.º 106/2016
Joaquim Cesário Cardador dos Santos, Presidente da Câmara Mu-

nicipal do Seixal:

Torna público, para os devidos efeitos, que a Câmara Municipal na sua 
reunião ordinária de 22 de outubro de 2015 e a Assembleia Municipal, 
na sua sessão extraordinária de 2 de novembro de 2015, no uso da com-
petência atribuída pelo disposto na alínea g) do n.º 1 do artigo 25.º, ex vi 
alínea ccc) do n.º 1 do artigo 33.º, ambos do anexo da Lei n.º 75/2013, 

de 12 de setembro, atualizado pela Lei n.º 69/2015 de 16 de julho, que 
alterou a Lei n.º 169/99 de 18 de setembro, aprovaram a versão definitiva 
do Regulamento Urbanístico do Município do Seixal.

Regulamento urbanístico do município do Seixal

Preâmbulo
O regime jurídico da urbanização e edificação (infra designado RJUE), 

estabelecido pelo Decreto -Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro, sofreu 
sucessivas alterações, culminando com a modificação legislativa ope-
rada pelo Decreto -Lei n.º 136/2014, de 9 de setembro, que entrou em 
vigor em janeiro.

O referido regime jurídico estabelece, no artigo 3.º, que os Municípios 
devem aprovar regulamentos municipais de urbanização e edificação, 
que terão como objetivo a sua concretização e execução.

Por seu turno, com a entrada em vigor do Decreto -Lei n.º 48/2011, 
de 1 de abril, com a modificação legislativa feita pelo Decreto -Lei 
n.º 10/2015, de 16 de janeiro, é simplificado o regime de acesso e de 
exercício de diversas atividades económicas no âmbito do “Licencia-
mento Zero” e do “Balcão do Empreendedor”.

Entrementes, a Câmara Municipal do Seixal deliberou mandar rever 
Plano Diretor Municipal (PDM), que vigorava desde 1993. O procedi-
mento de revisão ficou concluído em 2014, tendo entrado em vigor no 
dia 5 de março de 2015, contendo este instrumento de gestão territorial 
os seguintes eixos estratégicos de desenvolvimento:

Reestruturação do espaço urbano e consolidação do sistema de mo-
bilidade e transportes;

Desenvolvimento económico sustentável;
Proteção do espaço natural e valorização ambiental;
Promoção da equidade e da coesão social.

Por último, a 16 de dezembro de 2014, a Assembleia Municipal do 
Seixal aprovou a versão definitiva do Regulamento de Compensações 
do Município do Seixal, que veio a ser publicado no n.º 7 da 2.ª série 
do Diário da República de 12 de janeiro de 2015.

Por conseguinte, tornou -se imperioso consagrar este novo quadro jurí-
dico, o que revelou que a simples conformação do universo regulamentar 
vigente não seria suficiente ao objetivo que se pretende alcançar.

Como tal, elaborou -se o presente regulamento, que reflete a simpli-
ficação administrativa prosseguida pelo RJUE e pelo “Licenciamento 
Zero”, e, no mais, atento o hiato, aproveitando a experiência já relevante 
de aplicação dos novos regimes jurídicos, introduziram -se os ajustes 
necessários à sua mais eficiente aplicação.

Assim, o presente Regulamento e os dois Anexos, que dele fazem 
parte integrante, encontram -se em total conformidade com o regime 
legal aplicável e têm como objetivos:

Regulamentar as matérias impostas pelo RJUE e as demais cuja 
regulamentação se impõe, com vista a contribuir para uma ocupação 
ordenada e qualificada do território, complementando os Planos Munici-
pais de Ordenamento do Território em vigor, através do enquadramento 
urbanístico, arquitetónico e técnico -construtivo das diversas operações 
urbanísticas;

Clarificar os critérios de análise das operações urbanísticas a de-
senvolver pelos particulares, promovendo a celeridade na apreciação 
e decisão das mesmas;

Sistematizar o conjunto de procedimentos técnicos e administrativos 
relativos às operações urbanísticas promovidas por particulares;

Definir as condicionantes formais e funcionais a considerar nos pro-
jetos que visem intervenções de carácter urbanístico e arquitetónico, 
cujo conteúdo não é detalhado no âmbito do Plano Diretor Municipal 
do Seixal em vigor;

Clarificar os deveres dos técnicos e promotores no que se refere à 
execução e acompanhamento das operações urbanísticas, incluindo a 
conservação e respeito pelo espaço público, e consequente definição 
das funções da Fiscalização Municipal;

Promover a abordagem à conceção sustentável de espaços exteriores 
e edifícios através da integração de princípios da utilização passiva da 
energia solar, ventilação e iluminação natural, que visem o conforto 
térmico, luminoso, minimizem o recurso a sistemas que dependam do 
consumo de energia de índole comercial e o impacto sobre o ambiente. 
Esta abordagem deverá assentar num equilíbrio entre os benefícios 
económicos, ambientais e sociais que as operações urbanísticas devem 
apresentar, constituindo um exemplo claro de elevado nível arquitetó-
nico, de integração no espaço urbano ou rural e de garantia de funcio-
nalidade para as quais foram concebidas;

Garantir, nos termos da lei, uma justa comparticipação no financia-
mento da construção da infraestrutura pública;

Simplificar e agilizar procedimentos na linha da modernização ad-
ministrativa e na garantia dos direitos dos particulares.


