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 MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DO SUL

Edital n.º 169/2015
Vítor Manuel de Almeida Figueiredo, Presidente da Câmara Municipal 

de São Pedro do Sul:
Torna público que, a Assembleia Municipal, em sua sessão ordinária 

de 2 de fevereiro de 2015, aprovou, sob proposta da Câmara Municipal, 
aprovada em reunião ordinária de 27 de janeiro de 2015, a seguinte 
alteração à Tabela de Taxas Municipais:

Artigo 21.º 

4 — Reserva de sepultura temporária  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71,97 €

 A presente alteração entra em vigor quinze dias após a publicação do 
presente Edital no Diário da República.

Todos os documentos aprovados e que fazem parte desta alteração à 
Tabela de Taxas, encontram -se disponíveis para consulta no site desta 
Câmara Municipal, em www.cm -spsul.pt e na Secção de Contencioso, 
Taxas e Licenças deste Município.

Para constar se lavrou o presente Edital, que vai ser afixado nos 
locais do costume.

E eu, Ana Teresa Seia de Matos, Chefe da Divisão Administrativa, 
o subscrevi.

6 de fevereiro de 2015. — O Presidente da Câmara Municipal, Vítor 
Manuel de Almeida Figueiredo.

308457984 

 Edital n.º 170/2015
Dr. Pedro Miguel Mouro Lourenço, Vereador com competências 

delegadas, da Câmara Municipal de São Pedro do Sul:
Torna público para os devidos efeitos que, a Assembleia Municipal, 

na sua sessão ordinária de 02 de fevereiro aprovou, sob proposta da 
Câmara Municipal na sua reunião de 27 de janeiro de 2015, a alteração 
ao Regulamento dos Cemitérios Municipais, passando o artigo 19.º a 
ter a seguinte redação:

Artigo 19.º
3 — A reserva de sepultura temporária está sujeita ao pagamento da 

taxa prevista no Regulamento e Tabela de Taxas Municipais e deverá:
a) No Cemitério da Cidade, ser renovada e paga, anualmente, no 

mês de outubro;
b) No Cemitério da Pedreira, ser requerida após o período legal de 

inumação, renovando -se anualmente, devendo ser paga no prazo de 
30 dias, a contar da data da renovação.

4 — Serão consideradas as sepulturas temporárias abandonadas, po-
dendo os serviços proceder à remoção das respetivas ossadas, caso não 
sejam pagas as taxas de reserva em dois anos consecutivos.

A presente alteração entra em vigor 15 dias, após a publicação do 
presente Edital no Diário da República

A referida alteração ao Regulamento encontra -se disponível para 
consulta no site desta Câmara Municipal, em www.cm -spsul.pt e na 
Secção de Obras e Serviços Urbanos deste Município.

Para constar se lavrou este Edital, que vai ser afixado, nos locais de 
costume.

E eu, João Pedro Oliveira Marques Mouro, Chefe da Divisão de Obras 
Municipais, com competências delegadas, o subscrevi.

10 de fevereiro de 2015. — O Vereador, Dr. Pedro Miguel Mouro 
Lourenço.

308458023 

 MUNICÍPIO DE SERPA

Aviso n.º 2441/2015

Regulamento do CADES — Centro
de Apoio ao Desenvolvimento Económico de Serpa

Tomé Alexandre Martins Pires, Presidente da Câmara Municipal de 
Serpa, torna público que, a Assembleia Municipal de Serpa, na sessão 
ordinária realizada em 23 de dezembro de 2014, sob proposta da Câmara 
Municipal aprovada em reunião ordinária de 10 de dezembro de 2014 de-

liberou, por unanimidade, aprovar o Regulamento do CADES — Centro 
de Apoio ao Desenvolvimento Económico de Serpa.

Para constar e produzir os devidos efeitos se publica o presente aviso, 
que será afixado nos lugares de estilo.

04 de fevereiro de 2015. — O Presidente da Câmara, Tomé Alexandre 
Martins Pires.

Regulamento do CADES — Centro
de Apoio ao Desenvolvimento Económico de Serpa

O Município de Serpa considera que o apoio às iniciativas que con-
tribuam para o desenvolvimento económico e empresarial da sua área 
geográfica se reveste de extrema importância, competindo-lhe assumir 
a função de agente facilitador/promotor do desenvolvimento dessas 
iniciativas.

Neste sentido pretende-se contribuir para o crescimento e moderni-
zação do tecido empresarial concelhio, para a fixação da população, em 
especial dos mais jovens e, de um modo geral, para o desenvolvimento 
económico e social da população residente, com reflexos naturais na 
respetiva qualidade de vida e bem-estar

Neste contexto é criado o CADES — Centro de Apoio ao Desenvol-
vimento Económico de Serpa e fixadas as respetivas regras de funcio-
namento tendo em vista proporcionar às empresas o apoio necessário à 
sua constituição, instalação e desenvolvimento, seja na fase de arranque, 
seja na sua consolidação.

Pretende-se, sobretudo, que seja um centro de oportunidades para 
variados negócios e áreas empresariais, desde as atividades tradicionais 
às relacionadas com a criatividade, a inovação e tecnologia, dando a 
oportunidade aos interessados de começarem a trabalhar com uma 
economia substancial de custos e de tempo.

A funcionar com a cooperação técnica do GADE (Gabinete de Apoio 
ao Desenvolvimento Económico) tem como função principal o apoio ao 
agente económico, divulgando potencialidades e captando oportunidades 
de investimento, apoiando e participando na realização de certames e 
atividades de promoção estratégica.

O presente regulamento foi sujeito a apreciação pública nos termos 
do artigo 118.º do Código de Procedimento Administrativo aprovado 
pelo Decreto-Lei n.º 442/91, de 15 de novembro, na redação dada pelo 
Decreto-Lei n.º 6/96, de 31 de janeiro, pelo prazo de trinta dias, através 
da publicação do Edital n.º 813/2014, na 2.ª série do Diário da Repú-
blica n.º 168, de 2 de setembro de 2014, afixação nos locais públicos 
do costume e disponibilização na página eletrónica do Município, não 
tendo sido recebidos quaisquer contributos.

Em face ao exposto e considerando que constitui atribuição do mu-
nicípio a promoção e salvaguarda dos interesses próprios das respetivas 
populações, designadamente no domínio da Promoção do Desenvolvi-
mento, de acordo com o disposto no artigo 23.º, n.º 1 e n.º 2, alínea m), 
conjugado com o disposto no artigo 33.º, n.º 1, alínea ff), ambos da Lei 
n.º 75/2013, de 12 de setembro, é aprovado o presente Regulamento, 
tendo por objetivo dotar o Município de Serpa de um significativo 
instrumento de apoio ao desenvolvimento económico.

CAPÍTULO I

Disposições Gerais

Artigo 1.º
Lei Habilitante

O presente Regulamento foi elaborado de harmonia com o disposto 
no artigo 241.º da Constituição Portuguesa e nos termos dos artigos 
23.º, n.º 1 e n.º 2, alínea m) e 33.º, n.º 1, alíneas k) e ff), ambos da Lei 
n.º 75/2013, de 12 de setembro e artigos 114.º a 118.º do Código Pro-
cedimento Administrativo.

Artigo 2.º
Objeto

1 — O presente Regulamento estabelece as normas de funcionamento 
e os mecanismos de apoio que se pretendem promover no Centro de 
Apoio ao Desenvolvimento Económico de Serpa — CADES, tendo 
como objetivo fomentar o desenvolvimento económico e empresarial 
na área geográfica do Município de Serpa.

2 — O CADES funciona na Rua Dr. Luís de Almeida e Albuquerque, n.os 2 
e 4, em Serpa, com a cooperação técnica do Gabinete de Apoio ao Desen-
volvimento Económico (GADE), sendo constituído pelos seguintes espaços:

a) Gabinetes de diferentes dimensões;
b) Sala Polivalente;
c) Espaços exteriores.
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3 — O horário de funcionamento do CADES está associado aos ho-
rários praticados pelas entidades que ocupem os Gabinetes. O horário 
do GADE será das 09:00 h às 17:00 h, de segunda a sexta-feira.

Artigo 3.º
Âmbito da Aplicação

1 — As disposições do presente Regulamento abrangem as iniciativas 
promovidas pelo CADES tendo em vista proporcionar às empresas do 
concelho o apoio necessário à sua constituição e instalação, quer na fase 
de arranque, quer na fase de consolidação, visando o seu desenvolvi-
mento e crescimento.

2 — Poderão ser apoiadas as iniciativas empresariais, sob qualquer 
forma jurídica que, designadamente:

a) Possuam projetos adequados à promoção do desenvolvimento 
económico do concelho;

b) Fomentem a criação de novos postos de trabalho;
c) Possuam um caráter inovador, apostando na criatividade, investi-

gação e empreendedorismo;
d) Desenvolvam atividades com fins lucrativos.

CAPÍTULO II

Condições de Acesso

Artigo 4.º
Concessão de Apoios

1 — Os apoios a conceder poderão revestir várias modalidades, das 
quais se destacam:

a) Aconselhamento na constituição da empresa, instalação e desen-
volvimento;

b) Informação técnica, através do Gabinete de Apoio ao Desenvolvi-
mento Económico da Câmara Municipal de Serpa, respeitante aos apoios 
económicos e incentivos no que concerne à sua atividade, formalidades 
a cumprir e gestão de espaços;

c) Cedência de espaços constituídos por Gabinetes, Sala Poliva-
lente ou Espaços Exteriores para o desenvolvimento de eventos ou 
atividades;

d) A cedência de espaços inclui os serviços de limpeza dos espaços 
comuns, zona de circulação, instalações sanitárias, fornecimento de ener-
gia elétrica, abastecimento de água, ar condicionado e ligação à internet.

Artigo 5.º
Cedência de Gabinetes

1 — O apoio concedido, na modalidade de cedência de Gabinete, 
será formalizado mediante a outorga de contrato de concessão de apoio 
ao investimento, a celebrar entre o Município de Serpa e o candidato 
promotor.

2 — No contrato de cedência de Gabinete, além da identificação 
dos intervenientes, devem estar consignados os seguintes elementos 
essenciais:

a) Os direitos e deveres das partes;
b) Os prazos de utilização do Gabinete, não devendo ultrapassar os 

3 anos, salvo casos excecionais devidamente autorizados pela Câmara 
Municipal;

c) O preço mensal de cedência do espaço;
d) Os prazos de pagamento;
e) O fim a que se destina o espaço;
f) As condições de utilização dos espaços comuns;
g) As condições de entrega do espaço, findo o prazo de cedência.

3 — O preço mensal é calculado a partir de um valor base de 50,00€, 
acrescido de um valor por metro quadrado a definir anualmente pela 
Câmara Municipal de Serpa.

Artigo 6.º
Cedência de Sala Polivalente

1 — A Sala Polivalente destina-se prioritariamente a utilização pelos 
titulares de Gabinete, para realização de reuniões, ações de formação, 
apresentações, etc.

2 — A utilização da Sala Polivalente é gratuita para os titulares de 
Gabinete, mas sujeita a marcação prévia e critérios de utilização res-
ponsável.

3 — Dependendo da respetiva disponibilidade, poderá a Sala Poli-
valente ser cedida a outras pessoas singulares ou coletivas, mediante 
pagamento.

4 — Nestas circunstâncias a utilização da Sala Polivalente fica sujeita 
ao pagamento do valor mínimo de 15,00€, ao qual acresce o valor de 
5,00€ por hora, a partir da segunda hora de utilização, até ao máximo 
de 35,00€,

5 — Os utilizadores da Sala Polivalente devem proceder à sua entrega, 
findo o período de utilização, nas mesmas condições de arrumação, 
limpeza e funcionalidade que a receberam.

6 — A utilização da Sala Polivalente inclui o uso dos equipamentos 
existentes, a saber, mesas, cadeiras, projetor e tela.

Artigo 7.º
Cedência de Espaços Exteriores

1 — Os Espaços Exteriores destinam-se prioritariamente a utilização 
pelos titulares de Gabinete ou da Sala Polivalente, para realização de 
exposições, receções, apresentações, etc.

2 — A utilização dos Espaços Exteriores é gratuita para os titulares 
de Gabinete, mas sujeita a marcação prévia e critérios de utilização 
responsável.

3 — A utilização dos Espaços Exteriores está incluída no pedido de 
Sala Polivalente, mas deve ser expressamente solicitada.

4 — Em situações excecionais e devidamente justificadas, poderão os 
Espaços Exteriores ser cedidos a outras pessoas singulares ou coletivas, 
mediante pagamento.

5 — Nestas circunstâncias a utilização dos Espaços Exteriores fica 
sujeita ao pagamento de de 35,00€, por cada dia de utilização.

6 — Os utilizadores dos Espaços Exteriores devem proceder à sua 
entrega, findo o período de utilização, nas mesmas condições de arru-
mação, limpeza e funcionalidade que os receberam.

CAPÍTULO III

Procedimento

Artigo 8.º
Condições de cedência de espaço

1 — Podem candidatar-se à ocupação dos espaços as pessoas 
singulares, com mais de 18 anos e as pessoas coletivas legalmente 
constituídas e em atividade, ou que demonstrem condições objeti-
vas para a sua constituição no prazo de 90 dias após a aprovação 
do projeto.

2 — A candidatura para cedência de Gabinete deve ser instruída com 
os seguintes documentos:

a) Ficha de Inscrição devidamente preenchida com a caracterização 
do projeto a desenvolver;

b) Declaração de início de atividade e escritura de constituição da em-
presa ou memória descritiva, devidamente comprovada, demonstrando a 
capacidade para constituir a pessoa coletiva no prazo de 90 dias;

c) Cartão de pessoa coletiva ou de empresário em nome individual, 
bilhete de identidade ou cartão de cidadão;

d) Certidão do registo comercial da empresa;
e) Curriculum profissional;
f) Comprovativo da situação regularizada perante a Administração 

Fiscal e Segurança Social.

3 — A cedência da Sala Polivalente ou dos Espaços exteriores, de-
pende de Requerimento dos interessados justificando o pedido e carac-
terizando a atividade a desenvolver.

Artigo 9.º
Formalização das Candidaturas à cedência de Gabinete

1 — As candidaturas à cedência de Gabinete deverão ser apresenta-
das mediante preenchimento de formulário de candidatura, solicitado 
diretamente no Gabinete de Apoio ao Desenvolvimento Económico, 
no serviço de Atendimento da Câmara Municipal de Serpa, obtido na 
página na internet da Câmara, em www.cm-serpa.pt ou no Portal do 
Munícipe/Serviços on-line.

2 — O formulário, devidamente preenchido, instruído e assinado 
deverá ser dirigido ao Presidente da Câmara Municipal de Serpa, reme-
tido através de correio postal, por correio eletrónico, por fax, entregue 
diretamente no Gabinete de Apoio ao Desenvolvimento Económico ou 
no serviço de Atendimento da Câmara Municipal.
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Artigo 10.º
Avaliação das Candidaturas

As candidaturas apresentadas à cedência de Gabinete, que reúnam 
as condições gerais de acesso, serão analisadas pelo Gabinete de Apoio 
ao Desenvolvimento Económico, devendo ser apreciadas e ponderadas 
tendo em conta os seguintes critérios preferenciais:

a) Viabilidade económica do projeto;
b) Relevância económico-social;
c) Potencialidade para a criação de emprego, com relevância para o 

emprego qualificado;
d) Maturidade do projeto;
e) Caráter inovador, apostando na criatividade, investigação e em-

preendedorismo.

Artigo 11.º
Forma e prazo de seleção das Candidaturas

1 — Poderão ser solicitados os elementos complementares tidos por 
convenientes para a admissão da candidatura ou apreciação do projeto, 
bem como efetuar-se a consulta a outras entidades, sempre que se con-
sidere necessário.

2 — Concluída a análise das candidaturas é elaborada uma proposta 
fundamentada pelo Gabinete de Apoio ao Desenvolvimento Económico, 
cabendo à Câmara Municipal de Serpa tomar uma decisão no prazo 
máximo de 30 dias úteis e comunica-la ao promotor.

CAPÍTULO IV

Disposições Finais

Artigo 12.º
Incumprimento do contrato

O incumprimento do contrato de cedência de Gabinete, designa-
damente quanto à falta de pagamento do preço no prazo acordado, 
utilização não adequada aos fins identificados no projeto ou a utilização 
indevida dos espaços comuns, poderá originar a cessação do contrato 
bem como o apuramento de indemnização a que houver lugar.

Artigo 13.º
Omissões

As omissões e questões relacionadas com o funcionamento do 
CADES serão analisadas pela Câmara Municipal de Serpa sob pro-
posta fundamentada do Gabinete de Apoio ao Desenvolvimento 
Económico.

Artigo 14.º
Revogação

São revogados os regulamentos e normas municipais que se mostrem 
incompatíveis com o presente Regulamento.

Artigo 15.º
Entrada em vigor

O presente Regulamento entra em vigor no dia seguinte à sua publi-
cação na 2.ª série do Diário da República.

308416332 

 MUNICÍPIO DE TOMAR

Aviso (extrato) n.º 2442/2015
Anabela Gaspar de Freitas, Presidente da Câmara Municipal de 

Tomar, torna público, nos termos da alínea t) do n.º 1 do artigo 35.º 
da Lei n.º 75/2013, 12 de setembro e para efeitos do artigo 56.º do 
mesmo diploma, que a Assembleia Municipal de Tomar aprovou, sob 
proposta da Câmara, na sua 5.ª sessão ordinária de 24 de novembro 
de 2014, o Regulamento de acesso e utilização das Hortas Municipais 
de Marmelais.

Para constar se lavrou o presente aviso, que vai ser publicado no Diário 
da República, afixado nos lugares públicos do costume e ainda publicado 
no site da Câmara Municipal de Tomar em www.cm -tomar.pt.

4 de dezembro de 2014. — A Presidente da Câmara, Anabela Freitas.
308421346 

 MUNICÍPIO DE VALE DE CAMBRA

Regulamento n.º 95/2015
José Alberto Freitas Soares Pinheiro e Silva, Presidente da Câmara 

Municipal de Vale de Cambra:
Torna Público, que a Assembleia Municipal de Vale de Cambra, em sua 

sessão ordinária de 23 de fevereiro do corrente ano, aprovou ao abrigo 
da competência que lhe é conferida pela alínea g) do n.º 1, do artigo 25.º 
do Anexo I, da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, as alterações ao 
Regulamento Municipal de Urbanização e Edificação, aprovado pela 
Câmara Municipal em sua reunião ordinária de 27/01/2015, cujo texto 
na íntegra se transcreve para os devidos efeitos.

26 de fevereiro de 2015. — O Presidente da Câmara Municipal, José 
Alberto Freitas Soares Pinheiro e Silva.

Regulamento Municipal de Urbanização 
e Edificação (RMUE)

Preâmbulo
O Decreto -Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro que estabelece o regime 

jurídico do licenciamento municipal das operações de loteamento, obras 
de urbanização e de edificação (RJUE), foi alterado pela Lei n.º 60/2007 
de 4 de setembro, pelo Decreto -Lei n.º 26/2010 de 30 de março e Lei 
28/2010, de 02 de setembro.

No exercício da faculdade prevista no artigo 3.º daquele diploma 
legal, a Assembleia Municipal, sob proposta Câmara Municipal, apro-
vou o Regulamento Municipal de Urbanização e Edificação (RMUE), 
através do qual se definiram as regras e os procedimentos relativos à 
urbanização e edificação e liquidação das taxas devidas pela realização 
de operações urbanísticas, o qual vigora desde 9 de junho de 2004. A 
introdução de significativas alterações legislativas com repercussão 
em matéria de urbanização, edificação e de lançamento e liquidação 
de taxas, nomeadamente a Lei n.º 53 -E/2006, de 29 de dezembro, o 
Decreto -Lei n.º 26/2010, de 30 de março e Lei n.º 28/2010, de 02 de 
setembro, impõe que se proceda à adaptação das normas constantes 
do RMUE.

Com a publicação da Lei n.º 64 -A/2008 de 31 de dezembro e, mais 
recentemente, da Lei n.º 117/2009 de 29 de dezembro, o prazo imposto 
às Autarquias Locais para procederem à adaptação das taxas ao novo 
regime jurídico foi sucessivamente prorrogado, ocorrendo o seu termo 
em 30 de abril de 2010. A Câmara Municipal procedeu à publicação 
da justificação das taxas no Diário da República, 2.ª série n.º 95 de 17 
de maio de 2010, explanando a metodologia adotada e comprovando a 
conformidade do RMUE com as regras e princípios consagrados na Lei 
n.º 53 -E/2006 de 29 de dezembro.

Lei habilitante
Assim, ao abrigo do disposto nos artigos 112.º, n.º 8 e 241.º da Consti-

tuição da República Portuguesa, do Regulamento Geral das Edificações 
Urbanas, da Lei n.º 53 -E/2006, de 29 de dezembro, da Lei n.º 2/2007 
de 15 de janeiro, dos artigo 3.º, 116 e 117 do Decreto -Lei n.º 555/99, 
de 16 de dezembro, na sua redação atual, dos artigos 25.º e 33.º da 
Lei n.º 169/99, de 18 de setembro, com a redação atual, a Assembleia 
Municipal, sob proposta da Câmara Municipal, aprova o presente Re-
gulamento Municipal de Urbanização e Edificação.

CAPÍTULO I

Disposições gerais

Artigo 1.º
Âmbito e objetivos

1 — O presente Regulamento estabelece os princípios e fixa as re-
gras aplicáveis às diferentes operações urbanísticas de urbanização e 
ou edificação, respetivos usos ou atividades, de forma a disciplinar a 
ocupação do solo e a qualidade da edificação, a preservação e defesa 
do meio ambiente, da salubridade, segurança e saúde no Município de 
Vale de Cambra.

2 — O presente Regulamento visa ainda fixar e definir as regras e cri-
térios referentes às taxas devidas pela emissão dos alvarás e outros servi-
ços, pela realização, manutenção e reforço de infraestruturas urbanísticas, 
bem como as compensações do município de Vale de Cambra.

3 — Na instrução dos processos e demais requerimentos, devem ser 
usados os modelos aprovados e em vigor.


