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PROPOSTA 

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________ 

DECISÃO 

Deferido:             Valor do orçamento:  

Reunião de Câmara_________________________________ 

Comunicado em ___________________________________ 

Referência ________________________________________ 

Valor do Financiamento: 100%         Até 90%   __  ________ 

Entidade __________________________________________ 

Prazo de Execução Previsto __________________________ 

         
Indeferido

Reunião de Câmara ___________________ 

Comunicado  em _____________________ 

Referência __________________________ 

Reclamação apresentado em __________ 

Decisão Final _______________________ 

Comunicado em _____________________ 

Referência __________________________ 

 ANEXO II

(cf. artigo 12.º)

Constituem intervenções no âmbito do Programa AMPARHA, entre 
outros:

Requalificação de instalações sanitárias e cozinhas;
Isolamentos térmicos;
Tratamento de telhados;
Substituição de portas ou janelas;
Eliminação de escadas e construção de rampas;
Pinturas;
Instalação de corrimãos, barras e demais meios auxiliares equiva-

lentes;
Renovação de instalações elétricas, de abastecimento de água e de 

tratamento de águas residuais;
Ligações à rede pública de abastecimento de água e de tratamento 

de águas residuais;
Fornecimento de mobiliário e equipamentos domésticos;
Recuperação de pavimentos, alargamento de portas e abertura de vãos, 

tendo em vista a melhoria das condições de acesso a divisões;
Divulgação do Programa de Teleassistência Municipal;
Substituição de loiças sanitárias, designadamente substituição de 

banheira por base de chuveiro;
Substituição de esquentadores e instalação de termoacumuladores.

209422774 

 MUNICÍPIO DA PÓVOA DE LANHOSO

Aviso n.º 3767/2016

Discussão Pública. Aditamento n.º 9 ao Alvará de Loteamento 
n.º 4/1979. Rua do Bobeiro, lote n.º 6 — Taíde

A Câmara Municipal de Póvoa de Lanhoso, torna público, nos termos 
e para os efeitos do disposto no artigo 22.º do Decreto -Lei n.º 555/99, de 
16 de dezembro, alterado pelo Decreto -Lei n.º 136/2014, de 09 de setem-
bro, que se encontra aberto um período de discussão pública, pelo prazo 
de 15 dias, tendo por objetivo a aprovação de uma alteração ao alvará de 
loteamento, designadamente, o lote n.º 6, sito na Rua do Bobeiro, freguesia 
de Taíde, concelho de Póvoa de Lanhoso, em que é requerente Eduarda 
Manuela Fernandes Oliveira, contribuinte n.º 230751490, residente na Rua 
de S. Miguel, n.º 238, freguesia de Taíde, 4830 -738 Póvoa de Lanhoso.

Durante o referido prazo, contado a partir da publicação do presente 
aviso no Diário da República, poderão os interessados apresentar por 
escrito as suas reclamações, observações ou sugestões e pedidos de es-
clarecimento relativamente à pretendida operação urbanística, as quais 
serão posteriormente objeto de resposta fundamentada perante aqueles 
que invoquem, designadamente:

a) A desconformidade com instrumentos de gestão territorial efi-
cazes;

b) A incompatibilidade com planos, programas e projetos que deves-
sem ser ponderados em fase de elaboração;

c) A desconformidade com disposições legais e regulamentares apli-
cáveis;

d) A eventual lesão de direitos subjetivos;

Mais se torna público o processo respeitante à operação de loteamento, 
acompanhado de informação técnica elaborada pela respetiva Divisão 
Municipal, se encontra disponível para consulta, da Divisão de Gestão 
Urbanística, sita na Avenida da Republica no Edifício dos Paços do 
Concelho da Póvoa de Lanhoso.

10 de março de 2016. — O Vereador, Dr. Armando Ferreira Fer-
nandes.

209426224 

 MUNICÍPIO DE SÃO BRÁS DE ALPORTEL

Aviso n.º 3768/2016

Alteração do Plano de Urbanização da Vila de São Brás 
de Alportel

Vítor Manuel Martins Guerreiro, Presidente da Câmara Municipal 
de São Brás de Alportel:

Torna público, para os efeitos previstos nos artigos 76.º, 88.º 118.º 
e 119.º do Decreto -Lei n.º 80/2015 de 14 de maio, que na reunião da 
Câmara Municipal de 22 de fevereiro de 2016 foi deliberado iniciar o 
procedimento de alteração do Plano de Urbanização da Vila de São Brás 
de Alportel, pelo prazo de 30 dias, estando os seus termos de referência e 
oportunidade disponíveis para consulta no site da Câmara Municipal de 
São de Alportel e na Divisão Técnica Municipal, na Rua Gago Coutinho 
n.º 1. Na sequência desta deliberação fixa -se o período de 15 dias, a 
contar do dia seguinte ao da publicação no Diário da República, para a 
formulação de sugestões e a apresentação de informações sobre quaisquer 
questões que possam ser consideradas neste âmbito.

1 de março de 2016. — O Presidente da Câmara Municipal, Vítor 
Manuel Martins Guerreiro.

Deliberação tomada em reunião ordinária 
de vinte e dois de fevereiro de 2016

3.ª Alteração ao Plano de Urbanização da Vila de São Brás 
de Alportel

Presente a proposta apresentada pelo senhor Presidente, relativa ao 
assunto mencionado em epígrafe:

Proposta

Proposta da 3.ª Alteração do Plano de Urbanização da Vila de São Brás 
de Alportel

Vítor Manuel Martins Guerreiro, na qualidade de Presidente da 
Câmara Municipal de São Brás de Alportel, propõe que de acordo 
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com os termos de referência e oportunidade anexos a esta proposta se 
formalize a intenção de alteração do Plano de Urbanização da Vila de 
São Brás de Alportel eficaz pela Resolução de Conselho de Ministros 
n.º 20/2003, publicado no Diário da República n.º 37, de 13/02/2003 
(1.ª série -B), alterado em 2006 pela Declaração n.º 29/2006 (Diá-
rio da República 2.ª série de 23 de fevereiro) e em 2009 pelo aviso 
n.º 1852/2009 (publicado no Diário da República n.º 13, 2.ª série, de 
20 de janeiro). Trata -se de uma alteração do Plano pela evolução das 
condições económicas e socias subjacentes e que fundamentam as 
opções definidas no Plano.

Com efeito, propõe -se que a Câmara Municipal delibere:
Alterar o Plano de Urbanização de São Brás de Alportel no âmbito 

do artigo 118.º do Decreto -Lei n.º 80/2015 de 14 de maio (Regime 
Jurídico dos Instrumentos de Gestão Territorial - RJIGT) e nos termos 
de referência que fundamentam a sua oportunidade (artigo 76.º do DL 
n.º 80/2015) que junto se anexam a esta proposta;

Promover o desenvolvimento dos procedimentos enunciados no n.º 1 
do artigo 119.º do RJIGT onde se refere que as alterações aos planos 
territoriais, como é o caso do Plano de Urbanização da Vila de São Brás 
de Alportel, seguem com as devidas adaptações, os procedimentos pre-
vistos no referido regime para a sua elaboração, aprovação, ratificação 
e publicação;

Sobre o prazo de elaboração da alteração do Plano de Urbanização da 
Vila de São Brás de Alportel, propondo -se 30 dias para o efeito;

Sobre a dispensa da necessidade de avaliação ambiental a realizar 
nos termos do Decreto -Lei n.º 232/2007 de 15 de junho alterado pelo 
Decreto -Lei n.º 58/2011 de 04 de maio, uma vez que as alterações 
em causa não consubstanciam impacte relevante no ambiente, nem 
sobrecarga significativa das infraestruturas existentes. (Artigo 78.º do 
Decreto -Lei n.º 80/2015 de 14 de maio);

Publicar no Diário da República, na 2.ª série, nos meios de comunica-
ção social, na plataforma colaborativa de gestão territorial e no sitio da 
internet da câmara municipal, a deliberação que determina a 3.ª alteração 
do Plano de Urbanização da Vila de São Brás de Alportel, bem como, o 
período de participação de 15 dias, para a formulação de sugestões e a 
apresentação de informações sobre quaisquer questões que possam ser 
consideradas no âmbito deste procedimento. (Artigo 88.º do Decreto -Lei 
n.º 80/2015 de 14 de maio);

Comunicar o início do procedimento da 3.º alteração do Plano de Ur-
banização da Vila de São Brás de Alportel à Comissão de Coordenação e 
Desenvolvimento Regional do Algarve, dispensando o acompanhamento 
desta operação de alteração, no âmbito do artigo 86.º do Decreto -Lei 
n.º 80/2015 de 14 de maio.

ANEXO

Termos de referência da 3.ª alteração ao Plano 
de Urbanização da Vila de São Brás de Alportel

A Câmara Municipal deliberou por unanimidade o seguinte:
Primeiro — Alterar o Plano de Urbanização de São Brás de Alportel 

no âmbito do artigo 118.º do Decreto -Lei n.º 80/2015, de 14 de maio e 
nos termos de referência anexos à presente proposta;

Segundo — Promover o desenvolvimento dos procedimentos enun-
ciados no n.º 1 do artigo 119.º do RJIGT.

 MUNICÍPIO DE SARDOAL

Regulamento n.º 292/2016

Proposta de Adenda à Tabela de Taxas e Preços

Enquadramento Geral
A Lei n.º 73/2013, de 03 de setembro que aprova o regime finan-

ceiro das autarquias locais e a Lei n.º 53 -E/2006, de 29 de dezembro 
que aprova o Regime Geral das Taxas das Autarquias Locais — RG-
TAL estabelecem os instrumentos fundamentais reguladores das 
faculdades reconhecidas aos municípios de se compensarem, no 
todo ou em parte, dos custos e investimentos ligados às atividades 
que desenvolvem e das quais decorrem utilidades ou benefícios 
prestados a particulares.

O aumento atividade económica no Município de Sardoal é um dos 
objetivos estratégicos, tendo uma importância fundamental no contexto 
da dinamização da atividade económica do concelho.

Contudo, não é razoável pedir aos munícipes que suportem a totalidade 
destes custos, pois não são deles exclusivos beneficiários.

Fundamentação económico -financeira da Taxa
Foram identificadas um conjunto de atividades que irão ser desen-

volvidas no Espaço Partilhado Artes e Ofícios, as quais não tem custos 
históricos associados.

Dessa forma foram considerados os pressupostos abaixo indicados 
para determinação dos custos e data taxa a aplicar:

1 — Custos 

Terceiro — Fixar o prazo de 30 dias para elaboração da alteração do 
Plano de Urbanização da Vila de São Brás de Alportel.

Quarto — Dispensar a avaliação ambiental, uma vez que as alterações 
em causa não consubstanciam impacte relevante no ambiente, nem 
sobrecarga significativa das infraestruturas existentes.

Quinto — Mandar publicitar nos termos da proposta e fixar o pe-
ríodo de 15 dias, para a formulação de sugestões e a apresentação de 
informações sobre quaisquer questões que possam ser consideradas no 
âmbito deste procedimento.

Sexto — Comunicar o início do procedimento à Comissão de Coor-
denação e Desenvolvimento Regional do Algarve, dispensando o acom-
panhamento desta operação de alteração, no âmbito do artigo 86.º do 
Decreto -Lei n.º 80/2015, de 14 de maio.

Está conforme.

Câmara Municipal de São Brás de Alportel, 07 de março de 2016. — A 
Chefe da Divisão Administrativa Municipal, Ema Paula Guerreiro Pinto.

609430096 

Área do Edifício Horas de Funcionamento

Área
Bruta

Oficina
Partilhada

1.ª fase
intervenção

Ala
Nova

Arranjos
exteriores

Dias
Ano

Fins
Semana Feriados Horas

Dia
Total
Horas

594 111 48 299 136 365 104 8 7 1771

 Histórico de Custos 

Função 350  

Ano 2015
Espaço Part.

—
PrevisãoInformação

Municipal Proj CIMT GAE

Ano 2015  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3.537,32 €  352,53 €  50,88 €  1.365,25 €  1.768,66 € 
Imputação. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 % 1 % 39 % 50 %
Custos Indiretos 2014  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  467,13 €  46,55 €  6,72 €  180,29 €  233,57 € 
Custos Diretos 2014. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  25.059,20 €  2.497,40 €  360,45 €  9.671,75 €  12.529,60 € 


